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ISER-VIDEO 

A o fechar este número de Comunicações, recebemos a notícia de que 
o !SER começará a trabalhar com o Vídeo em 1986. Até aqui, havíamos 
escrito sobre o assunto e reunido filmes em mostras que nos encantavam 
pelas suas imagens. (Abstrair as imagens das religiões - das nossas, ao 
menos - é perder algo essencial.) Doravante, ao que tudo indica, com a 
ajuda de todos os Santos, ingressaremos na esfera da luz. 
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APRESENTAÇÃO 

Este número de Comunicações do /SER 
vem continuar o caminho aberto pelo 
n9 10, publicado em novembro de 1984, 
em torno do tema cinema e religião, e 
que, além de artigos diversos, incluiu um 
levantamento de filmes de curta 
metragem brasileiros sobre o tema 
"religiosidade popular". Tal publicação 
teve grande aceitação não só por parte 
dos membros do ISER como também por 
um público mais ligado à área de cinema, 
especialmente por ocasião do I Festival 
Internacional de Cinema,TV e Vídeo do 
Rio de Janeiro, em novembro de 1984. 

O audiovisual, o vídeo·teipe, a fotografia 
e o cinema têm sido recursos cada vez 
mais utilizados no registro de diversas 
práticas e experiências dos " grupos de 
base", do movimento popular, dos 
trabalhos pastorais e mesmo como 
instrumentos de registro e pesquisa para 
trabalhos acadêmicos. As religiões ativas 
no Brasil, do catolicismo tradicional, do 
candomblé e da umbanda, dos crentes, 
da pajelança, dos orientalismos, formam 
um cenário incrível de imagens que se 
prestam como poucas à linguagem visual. 
São inúmeras as instituições que têm se 
dedicado a explorar mais o aspecto 
"visual" em sua prática. 

.Neste número buscamos tratar da 
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diversidade de recursos na área da 
imagem : a televisão, o cinema e o vídeo 
no registro de histórias de índios (como 
na entrevista com Zeli to Viana sobre seu 
filme Avaeté), de " santos" (quando 
tratamos da novela Roque San teiro, com 
Dias Gomes), da Igreja Católica nos 
últimos vinte anos de Brasil (no debate 
com Sílvio Da-Rin, d iretor do filme A 
Igreja da Libertação) . Um artigo de 
Miguel Pereira, vice·presidente da 
OCIC-Brasil, aborda o tema cinema e 
Igreja no Brasil. Patrícia Monte-Mór ll 
José lnacio Parente fa lam de suas 
experiências de antropóloga e cineasta 
na produção de um filme sobre Taquile, 
comunidade quechua do Peru. Claudius 
Ceccon apresenta o projeto ISER-Vídeo 

.através de uma crítica à televisão 
comercial e indica as possibilidades 
abertas pelo uso do vídeo-teipe. Rubem 
César Fernandes pergunta se o milagre é 
uma ilusão, numa breve análise da novela 
Roque Santeiro. Waldo Cesar escreve 
sobre cinema e r!!ligião, abordando os 
trabalhO:s ~de Fellini, Buriuel, Pasolini, 
Zeffirelli entre outros diretores 
consagrados. 

Incluímos também indicações sobre 
experiências na área de vídeo, que vêm se 
desenvolvendo no Rio e em São Paulo, 
ligadas ao movimento popular, 



localizando produtoras e suas produções 
- trabalho por mim realizado. 

Agradecemos aos nossos entrevistados: 
Dias Gomes, Zelito Viana e Sflvio Da·Rin, 
assim como aos que conosco participaram 
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dessas entrevistas: Alberto Costa, Bruna 
Franchetto, Flavio Lenz, José lnacio 
Parente, Pedro Ribeiro de Oliveira, Peter 
Fry, Roberto da Matta, Rosane Manhães 
Prado, Rubem César Fernandes, Tico 
Rios, Waldo Cesar e Yvonne Maggie. 

Patrícia Moi1te·M6r 



Roque Santeiro 

Tancredo é o novo Roque? 
Entrevistll de 

DIAS GOMES s ALBERTO COSTA, 
FLA V/0 LENZ, PA TR(C/A 
MONTE-MÓR, ROBERTO DA MATTA, 

Vinte e um de agosto. Está sempre 
iminente a revelação da "verdade" na 
novela Roque Santeiro. Um programa de 
televisão faz uma enquete entre 
intelectuais, escritores e gente do povo 
perguntando se a cidade de Asa Branca 
deve ou não tomar conhecimento de que 
o milagroso santeiro está vivo. As 
respostas são as mais diversas. 

A Igreja, o poder constitu(doe o poder 
econõmico procu ram manter a todo custo 
o segredo que, revelado, " destru irá" a 
cidade e certamente os seus negócios
eclesiásticos, polfticos e financeiros. Mais 
e mais pessoas tomam conhecimento da 
verdade, mas o segredo se mantém por 
razões pessoais ou "comunitári as" e, 
quase sempre, pela pressão dos poderosos. 

A audiência de Roque Santeiro quebra 
todos os recordes anteriores, e a "barriga" 
da novela (momento intermediário em 
que os personagens já são conhecidos, a 
história também, e a perda de um ou 
outro capftulo não prejudica o 
acompanhamento do telespectador) não 
perde os altos fndices de até então 
através de constantes suspenses, voltas e 
reviravoltas, fatos novos. 

Fala-se muito e discutem-se as questões 
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ROSANE PRADO, YVONNE MAGGIE, 
RUBEM CÉSAR FERNANDES e 
WALDO CESAR. 

feva ntadas por Dias Gomes, que está 
passando para Aguinaldo Silva, "por 
motivo de muito trabalho na Casa de 
Criação e cansaço", a condução da 
história. 

Entre essas questões está a religiosidade 
popular, tema central da novela. (Tema 
central da novela?) 

Waldo 
Nés queremos con·•ersar com vocé s.obre 
um aspecto em particular da nove la, que é 
o da religiosidade popular, que está 
dentro dela como um elemento bastante 
catalisador e muito forte em toda a sua 
colocação. Nós não sabemos do seu 
tempo, mas o nosso termina quando 
começar a novela das oito e meia. 

Dias 
Quer dizer que estamos limitados pela 
novela ... 

Rubem 
Estamos pensando muito em torno de 
religião no cinema, na televisão, no vfdeo. 
Vamos publ icar um número das 
Comunicações do /SER abordando esta 
questão, e o Roque Santeiro n5o podia 
faltar nessa histór ia. O Roque, depois de 
Tancredo .. . 



Dias 
Tancredo·é o novo Roque? 

Rubem 
Tancredo é a fantasi a do Roque. 

Dias 
Eu recebi e m Minas uma página inteira de 
um jornal , enviada por um sujeito que eu 
não sei quem é, com um bilhetinho que 
d izia assim: 'Veja como é tudo igual ao 
Roque.' E a manchete do jornal era: 
'São Tancredo, rogai por nós'. E a matéria 
falava de rezas . . . 

Rubem 
Promessas, inclusive. 

Dias 
É, e já .fez milagres. Não só promessas, 
como já fez milagres. Há depoimentos de 
mulheres: 'Ah, porque eu tinha uma 
doença na perna e a( eu pedi e agora eu 
tô boa .. .' 

Rubem 
Parece que nós mesm os pa rticipamos 
da " m il agragem". 

Dias 
Pois é. A minha sorte é que eu escrevi essa 
novela há dez anos, po rque se não iam 
dizer que eu estava sacaneando o 
Tancredo. Está bem cl aro que fo i há dez 
anos ... 

Waldo 
Foi uma certa prem onição, só, e mais 
nada. 

Dias 
Eu sou um intui tivo, não entendo nada de 
religião, não sou realmente um estudioso 
de re ligião, a religião só me interessa 
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como um dado da realidade. Eu acho que 
você não pode pensar o Brasil sem pensar 
na religião, na religiosidade do povo, no 
misticismo popular, e principalmente sem 
colocar a Igreja, porque a Igreja desde o 
descobrimento é uma parcela 
fundamental da sociedade, você queira 
ou não queira, você seja religioso ou não. 
Então é só nesse aspecto que me 
interesso. Eu realmente não tenho 
nenhuma preocupação. ~ como eu digo 
sempre: 'Deus não me preocupa. Não 
nego nem deixo de negar: não me 
preocupa'. Pode ser que um dia até venha 
a me preocupar, mas no momento, não. 

Waldo 
Ele também não se preocupa com você, 
não é? 

Dias 
Ele também não se preocupa com igo, 
ótimo. Ele fica lá e eu fico aqui, é um 
pacto. Ele lá e eu cá. 

Matta 
Esse tema da religiosidade popular, sobre 
o qual você já falou ser do seu interesse, 
o tema do Pagador de promessas, do 
Santeiro, do milagre, desse tipo de 
mistici smo - palavra complicadrssima - , 
enf m, das manipulações contra e a favor 
dos mi sticismos é um tema recorrente na 
sua dramaturgia. A minha pergunta, a 
minha curiosidade, é em relação ao 
segui nte: até onde e como isso aparece 
na sua experiência como autor, na sua 
experiência como uma pessoa que produz 
um texto que vai ser encenado, que 
eventualmente vem a público? De onde é 
que nasce o seu interesse por esse tema? 
Eu falei na revista Veja, quando eles 
fizeram uma reportagem sobre Roque 
Santeiro - isso não saiu, mas eu disse pro 



Mário Sérgio Conti -,que pra mim é uma 
coisa curiosa porque num certo nível 
alguém poderia até estabelecer uma 
espécie de confronto entre a sua posição 
ideológica e o seu interesse como autor e 
dizer: 'Esse cara, em vez de falar sobre o 
econômico .. .' Aliás,é uma coisa que até 
.cobram de certos antropólogos que 
trabalham com temas tradicionais da 
sociedade brasileira; fazem uma confusão 
entre o tema e a pessoa que está 
trabalhando no tema. Eu até disse pro 
Mário Sérgio Conti que o caso do Dias 
Gomes é interessante porque parece que a 
realidade é mais forte que uma suposta 
ideologia. ~a razão da popularidade : tem 
uma gramática social que aparece que é 
muito real, e os personagens não são 
impingidos por nenhuma ideologia; eles 
são assim, eles são autônomos, eles têm 
uma polifonia, são muitas vozes que estão 
falando. Eu acho que isso é uma coisa 
importante e que o .sucesso também vem 
daí. Você não está impondo, você não 
tem uma mão de ferro que conduza os 
personagens; os personagens têm uma 
certa liberdade, e acho que as pessoas que 
vêem percebem isso. Então a minha 
pergunta é sobre isso: como é que isso 
aparece na sua vida, como é que se 
constitui o seu interesse sobre esse tema? 

Dias 
~ uma pergunta muito complexa a sua, 
que envolve muitas nuances, para as quais 
eu tenho que buscar explicações em 
campos tão diferentes. Um ponto que 
você tocou, por exemplo: parece até uma 
contradição eu, um homem de esquerda, 
marxista- talvez mais anarco-marxista 
do que marxista -, eu costumo até dizer 
que sou anarco-marxista ecumênico e 
sensual ... 
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Rubem 
E um tanto liberado. 

Dias 
. .. mas parece uma contradição, em 
termos formais, numa visão muito rígida 
e muito ortodoxa do que seja um 
marxista .- que eu não entendo assim -, 
porque na concepção que se tem de um 
autor marxista ele devia realmente tratar 
de problemas econômicos, estudar a 
sociedade através da mola da economia ... 
Parece, à primeira vista, uma contradição. 
Eu quero, primeiramente, firmar uma 
posição: em primeiro lugar eu sou um 
artista; depois é que eu sou um marxista 
ou um anarco-marxista, como queiram. 
Eu acho que a arte em mim sempre vence. 

Eu estou fazendo arte, 
não estou fazendo sociologia. 

Há pouco tempo fez-se uma enquete no 
Fantástico e a pergunta era se a cidade de 
Asa Branca deveria ou não tomar 
conhecimento de que Roque Santeiro 
está vivo. Houve respostas que 
.evidenciavam posições rígidas. O meu 
dileto amigo e companheiro Ferreira 
Gullar, por exemplo, disse: 'A verdade 
deve prevalecer.' Eu acho que não, que a 
verdade não tem que prevalecer sempre. 
Tem que prevalecer o que for mais 
interessante para a história. Eu estou 
fazendo arte, não estou fazendo 
sociologia. Então, o final mais inventivo e 
mais gratificante artisticamente é o que 
deve prevalecer. Pode até não ser um final 
rigorosamente ideológico, mas aí eu acho 
que a ideologia fica em segundo lugar. Se 
for literariamente e artisticamente mais 
interessante que a cidade continue 



ignorando Roque Santeiro e o mito 
prevaleça, por que não prevalecer, embora 
a minha posição ideológica seja contrária 
e eu esteja criticando e dissecando o 
mito? Acho que para o verdadeiro artista 
a verdadeira ética é a estética. A partir dai 
você começa a entender uma porção de 
coisas. 
Em segundo lugar, voe~ me pergunta : 
como é que aparece isso? Muito bem. 
Essa pergunta já me foi feita milhões de 
vezes : por que tantos padres em suas 
peças e novelas? por que a religião estã 
sempre presente? Eu precisava ter um 
ps icanalista aqui para analisar isso. Eu tive 
uma formação religiosa inicial, estudei em 
colégio de padres. Meu curso primário foi 
feito num colégio de Irmãos Maristas, na 
Bahia. Era um colégio que tinha padres 
muito ortodoxos e isso me fez um mal 
muito grande. Talvez tudo venha da(. Um 
analista diria : Tudo começa a( : vcd tem 
um problema religioso mal resolvido.' Eu 
fu i inclusive um crente penitente até os 
15, 16 anos. quando sofri uma crise. Não 
s6 uma crise religiosa, mas uma crise 
geral. Eu fui de ir à missa todo dia, 
especialmente aos dom ingos, na missa das 
seis. 

Cheguei à conclusão de 
que eu não acreditava em Deus; 

eu temia Deus. 

Rubem 
Pagou promessa? 

Dias 
Não, nunca paguei promessa. mas eu fui 
realmente um crente até os 16 anos de 
irlade. mais ou menos, quando eu tive 
•Jma grande crise. Uma crise de 
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identidade, de um modo geral. provocada 
por um livro de um autor e professor 
americano; por suprema ingratidão, 
esqueci o nome do autor, mas guardei o 
nome do livro. Chamava-se: Formação da 
mentalidade. Eu me lembro até do livro, 
que não tenho mais hoje, mas era uma 
edição da Livraria da Globo, aquela de 
Porto Alegre. Esse livro mexeu com a 
minha cabeça. Eu havia acabado de dar 
uma grande cabeçada, ao ingressar na 
Escola de Cadetes de Porto Alegre. Eu era 
um estudante pobre, sustentado pelo 
irmão mais velho, e queria me emancipar. 
A única carreira que me oferecia uma 
emancipação imediata era a carreira 
militar. Eu podia imediatamente ter casa, 
comida, roupa e até um pequeno soldo. 

Waldo 
Podia ter sido Presidente da República .. . 

Dias 
Mas sal da Escola, fique1 s6 dois meses e 
perdi essa chance. Depois desses dois 
meses, o comandante me chamou e disse : 
'Meu filho, eu com trinta anos nessa 
carreira jã vi muita falta de vocação, mas 
como a sua, nunca! V ore quer um 
conselho? Vá embora!' Eu disse : 'Eu não 
quero outra coisa. comandante' 

Rubem 
Os padres também disseram que você não 
tinha vocação? 

Dias 
Não, eles não chegaram a me dizer isso 
porque eu fiz com eles s6 o curso 
primário. Passei depois para o Ginásio 
lpiranga, um ginásio leigo, onde cursei até 
o 29 ano, quando vim para o Rio. Mas 
continuei religioso, acreditando em Deus 
até esse momento. ou seja, depo1s dos 



dois meses da Escola de Cadetes. Vim 
fracassado para o Rio, afinal havia 
descoQerto que não tinha nenhuma 
vocação para a carreira. Foi ar que eu li o 
livro, num momento em que estava em 
crise, e esse livro propõe uma revisão. 'Em 
dado momento da formação da nossa 
mentalidade', diz o autor, 'n6s devemos 
rever todos os conceitos herdados, os 
conceitos que nos foram impostos, os 
ensinamentos, fazer toda uma revisão 
para saber se nós realmente estamos de 
acordo com tudo aquilo que aprendemos 
numa época em que não tfnhamos poder 
de critica'. Assim eu passei um ano. 
Raspei a cabeça - naquele tempo era uma 
coisa terrfvel raspar a cabeça - para não 
sair, para não ter tentação de ir a bailes e 
festas, me tranquei dentro de casa e 
comecei a rever tudo. Reestudei tudo que 
tinha estudado, revi os conceitos, a 
religião. Quando me deparei com Deus, 
então tive coragem de fazer aquela 
pergunta: 'mas eu acredito mesmo em 
Deus?' E cheguei à conclusão de que não 
acreditava em Deus; eu temia Deus. Eu 
ti nha medo de colocar em dúvida a 
existência de Deus. Descendo mais fundo, 
tudo desmoronou. Talvez esse conflito, 
muito forte, tenha marcado 
profundamente os meus problemas 
religiosos, o que faz com que eles 
apareçam com muita freqüência nas 
minhas peças.~ uma hipótese, já que 
estamos fazendo uma análise. Claro que 
isso deve ter tido importancia na minha 
formação, mas acho que não é uma 
resposta conclusiva. 

Eu acho que a resposta mais conclusiva -
embora o dado anterior não se possa 
desprezar - é o meu teatro, o que ele é. O 
que ele propõe? Pintar um painel da nosS{I 
tealidade, estudar o comportamento do 
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nosso homem, quase sempre colocando o 
homem brasileiro em conflito com o 
sistema como uma estrutura que o oprime 
e que o desintegra. Nesse painel que eu 
tento pintar, têm que aparecer todas as 
cores da nossa realidade. Uma delas é 
esta: o misticismo, que está impregnado 
na almá popular. Eu venho de uma terra 
de muito misticismo, a Bahia, e isso não 
pode deixar de aparecer normalmente, 
naturalmente. Apesar de eu ser 
considerado um autor muito polftico e 
muito ideológico, o meu processo de 
criação é todo ele intuitivo. Eu escrevo 
uma história que me vem à cabeça, que eu 
quero contar e mais nada. Nunca pensei 
em discutir nada, nem provar nada 
escrevendo uma peça. Depois que a peça 
é encenada vêm os crfticos e descobrem 
uma porção de coisas que eu quis provar. 
Na verdade, eu não quis provar nada Os 
crfticos estão permanentemente 
equivocados. Aliás, esse é um dado que 
faz parte de sua condição de crfticos : 
se não estivessem equivocados, não seriam 
crfticos. Então essa coisa aparece 
normalmente como uma visão de mundo. 
A minha visão da nossa realidade é essa. 
~um dado da realidade que eu não posso 
.absolutamente camuflar. Ele aparece, mas 
não como uma contestação, um ataque, 
um anticlericalismo que tenha ficado em 
mim - não há nenhum dado an ticlerical. 
Mesmo nesse processo traumático que eu 
sofri não ficou nenhuma ferida, nenhuma 
cicatriz com a religião. Poderia ter ficado 
talvez na minha infância, se tivesse 
ocorrido lã, mas a( não; ar foi uma coisa 
perfeitamente racional a que eu cheguei 
por determinadas conclusões, por um 
exame racional e não emocional. 

Waldo 
Na sua primeira obra de teatro já aparece 



essa problemática? 

Dias 
Não, não aparece porque eu escrevi a 
minha primeira peça teatral com 15 anos. 
Aparece um problema de moralidade; 
chamava-se A comédia dos moralistas. 
Com 15 anos eu era meio pretensioso, né? 

Patrícia 
Ela foi encenada? 

Dias 
Não, ela foi publicada e premiada, mas 
felizmente não foi encenada. A minha 
primeira peça encenada foi aos 19 anos e 
chamava-se Pé-de-cabra. Não tinha essa 
questão. Isso veio a aparecer depois, na 
segunda fase da minha dramaturgia. Aliás, 
já havia surgido antes numa peça 
intermediária, Os cinco fugitivos do 
Ju ízo Final, mas s6 apareceu 
acentuadamente a partir de O pagador de 
promessas, na segunda fase. 

Matta 
Por que vocé fala em primeira e seg..~nda 
fase? 

Dias 
A primeira fase foi até os 22 anos de 
idade, vamos dizer assim. Eu escrevi umas 
sete ou oito peças até af, abordando 
problemas brasileiros: o problema da seca, 
o cangaço, o problema racial, o operário, 
a greve. ~ essa a problemática das 
primeiras peças. O nazifacismo .. . Mas o 
problema religioso, o problema do 
misticismo não aparece. Só vem a 
aparecer numa segunda etapa, porque af 
houve um interregno - eu saf para 
trabalhar no rádio em São Paulo -,fique i 
alguns anos trabalhando lá, me afastei do 
~eatro, depois voltei e ai começou a 
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seg..~nda fase, com Os cinco fugitivos do 
Juízo Final, O pagador de promessas. A 
mvasão, A revolução dos beatos, que tem 
muito misticismo - é sobre o Padre 
Clcero, os últimos anos da vida dele. 
Depois vem O Santo Inquérito, que era 
uma peça contra a ditadura, contra os 
inquéritos policiais militares, na qual eu 
me servia da Santa Inquisição para poder 
metaforicamente criticar o regime. AI a 
questão do misticismo passa a ser uma 
constante. ~curioso que· realmente a 
coisa venha à tona, analisando isto agora, 
um tanto retardadamente. 

Mana 
E sempre vem com mais força. 

Dias 
Af vem com mais força, porque vem 
como uma constante, é gozado. 

Mana 
Um bumerangue . 

Dias 
E quando eu já estou afastado desse 
problema há muitos anos ... 

Matta 
Você pensa que está afastado do 
problema. 

Dias 
Eu digo pelo menos cronologicamente, 
porque se eu sofri essa crise existencial 
aos 16 anos, nas peças que eu escrevi aos 
19, 20 já deveria vir essa questão. No 
entanto, não aparece nada; vai aparecer 
quase 20 anos depois. 

Matta 
A coisa fermentando lá dentro. 



Dias 
~. e sai sem nenhuma provocação, sem 
nenhuma motivação. 

Waldo 
Sem nenhum rancor? 

Dias 
Sem rancor, apenas como uma 
compreensão da realidade, nada mais que 
isso. A minha resposta foi longa demais. 

Matta 
Foi ótima. Você teve essa crise, mas e essa 
sua decisão? Porque a gente pode falar 
sobre o Brasil ou sobre uma realidade 
social qualquer através de muitos meios. 
V o~ poderia ter se tornado um 
sociólogo, um ensa(sta- aliás, na Bahia, 
no Nordeste e em outros lugares do 
Brasil, as pessoas em geral resolvem ser 
professores. Eu, por exemplo, também 
tive uma crise - nunca as crises são iguais, 
mas todo mundo teve .sua crise, descobriu 
alguma coisa e resolveu transformar o 
Brasil -, queria ser escritor. A( você tem 
um modelo. Como é que apareceu essa 
coisa do teatro? O que que você leu 7 
Você leu algum livro? 

Dias 
Não. Quando eu escrevi a minha primeira 
peça, eu não tinha lido peça alguma. Não, 
minto; eu tinha lido uma peça s6. Quando 
escrevi essa peça que citei agora, A 
comédia dos moralistas, aos 15 anos, eu 
s6 tinha lido uma peça, e por incr(vel que 
pareça, era uma peça de Shakespeare, 
A noite dos reis, que o meu irmão tinha 
me dado pra ler. 

Matta 
Por que o teatro? 
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Dias 
Porque desde garoto, desde os 1 O anos, 
começou a aparecer uma vocação para o 
teatro. Na Bahia, ainda, com 10, 12 anos 
de idade, eu improvisei unssketches com 
os meus primos, nos fundos da casa. 
Improvisava um palco, lá, e armava uns 
sketches que eu bolava - não escrevia, 
não, mas bolava - e com meus primos eu 
fazia uma pequena encenação com o 
único objetivo de arrecadar dinheiro para 
ir ao cinema. A fam nia era muito grande 
e nos almoços de domingo ou nos dias de 
festa a casa se enchia de gente, e então a 
gente improvisava aqueles sketches e 
depois corria o chapéu e ia ao OHmpia, na 
Baixa do Sapateiro. Naquela época eu 
não sabia nada de teatro. Podia ter visto 
circo, talvez. 

Matta 
Cinema? 

Dias 
Pantomina de circo e cinemà. 
Literariamente, eu deveria tender mais 
para o romance, para o conto, porque 
hav ia uma mfluência, através do meu 
irmão, Guilherme. que fazia parte do 
grupo do Jorge Amado e era poeta. Eu fUI 
um filho tem porão; meu irmão era 1 O 
anos mais velho do que eu e era amigo do 
Jorge. Por isso, lá em casa se fal ava muito 
de Jorge Amado, que estava começando, 
tinha escrito O pais do carnaval. O Edson 
Carneiro também fazia parte da turma; 
então havia aquela influência. AI, pelo 
desejo de imitar o meu irmão - que 
naquela época estava começando a 
escrever um romance -. eu comecei a 
fazer uns contos. É preciso talvez 
justificar esse desejo de imitação. Não sei 
se isso tem a ver 



Matta 
~ 1sso mesmo. 

Dias 

'Esse menino não devia 
ter nascido' 

Bom, o desejo de imitação vem de um 
complexo de reje ição. Como disse, eu fui 
um fi lho temporão. Ou ando eu nasci, 
meu pai jâ tinha 40 an os e um 
pressentimento de que viveria pouco. 
Então, quando eu nasci ele comentou : 
'esse menino não devia ter nascido' . Isso 
me foi dito depois por mi nha mãe, 
expl icando que meu pai achava que não ia 
viver o suficiente para me educar. E, de 
fato, morreu 3 anos depois. Essa coisa 
despertou em mim um complexo de 
reje ição e uma necessidade - que me 
acompanha até hoje - de provar que eu 
merecia ter nascido. Dar veio o meu 
primeiro impulso de escreve r, porque o 
meu irmão escrev ia e ele era um modelo. 
Eu sempre fui um aluno relapso, um 
péssimo aluno. Eu gostava e ra de jogar 
fu tebol. matava aula para ir ao cinema, 
era muito rebelde, e ouvia sempre aquela 
história: 'Mira·te no teu irmão', porque 
ele era nota dez em tudo, era o primei ro 
da classe. Eu não; eu e ra o vagabundo, o 
moleque. Então veio aquele negócio de 
que rer provar que tudo que o meu ·irmão 
faz ia - aquele model o - eu também 
podia fazer. Assim comecei a esc rever uns 
contos, impelido pel o desejo de imitação. 
A v.ocação teatral se man ifestava de uma 
maneira espontânea - não tinha nada a 
ver com isso - e viria brotar 
compu lsivamente logo depois, quando eu 
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111m para o Rio de Janeiro. 1â aos 13 anos. 
e desandei a escrever peças, uma atrás da 
outra, até essa. aos 15 anos, que foi 
premiada AI realmente se fixou uma 
vocação. Daf eu sabia que o meu destino 
era este, o que eu queria era isto, 
compreende? Firmou a coisa. 

Mas não tem explicação nenhuma de por 
que o teatro. Nas primeiras manifestações 
teatrais eu não conhecia nada de teatro. 
Nesta af eu jâ havia lido uma peça de 
Shakespeare, portanto sabia como é que 
se escrevia uma peça. De teatro, tinha 
v1 sto óperas. porque minha mãe era uma 
assldua freqüentadora do Municipal -
comprava sempre uma assinatura todo 
ano - e eu , garoto, ia com ela. Assisti, 
então, a quase todo o repertório do 
Municipal. Tinha visto também umas 
operetas, representadas pelos irmãos 
Celestino, de péssima qualidade. Era o 
que eu conhecia de teatro. 

Rubem 
No colégio não havia peças religiosas, 
a Paixão de Cristo? 

Dias 
Não me lembro de nada desse tipo. Andei 
pulando de colégio em colégio, não me 
lembro. O que eu sabia de teatro era isso. 

Flávio 
A minha pergunta é mais técnica, mais em 
ci ma da novela. ~ o seguinte : em meus 
anos de telespectador de novela, eu 
observei que as novelas têm um infcio e 
um fim que normalmente têm um IBOPE 
maior. um interesse maior do 
telespectador, mas têm um meio em que 
você estâ costurando mais a trama. Como 
é que esse meio é trabalhado pelo autor? 
~ levada em consideração alguma resposta 



·do público? Porque até pouco tempo 
atrás, na Globo, o Homero Sanches dirigia 
um departamento de pesquisa, e se dizia 
que pesquisa podia até modificar final de 
novela. Eu queria saber se existe esse tipo 
de feedback e ao mesmo tempo se a 
história está toda montada, ou se existe 
uma evolução dentro de você que vai -
conforme a histÓria se desenrola
mudando o percurso dela ou não. 

Se um autor de novelas tivesse 
que consultar diariamente 

uma pesquisa para escrever o 
cap(tulo, eu acho que 

enlouquecia. 

Dias 
Há muito folclore a respeito dessas 
pesquisas, dessas mudanças ocasionadas 
na novela pela pesquisa. Na realidade elas 
têm muito menos influência do que se 
imagina. A Globo faz pesquisas, 
principalmente quando não vai bem. 
Ou ando a novela vai bem, não há 
necessidade de muito pesquisar. Para quê? 
Pode ser que em determinadas novelas 
isso tenha ocorrido, que diante da 
resposta, do feedback, o autor tenha sido 
aconselhado a tomar esse ou aquele rumo. 
Pode ser, mas comigo nunca aconteceu. 
Com a minha falecida esposa também isso 
nunca aconteceu, esse fato de ter que 
mudar porque se pesquisou e o público 
está gostando disso e não está gostando 
daquilo. Hã muito folclore nisso. Se um 
autor de novelas tivesse realmente que 
diariamente consultar uma pesquisa para 
depois escrever o cap(tulo, eu acho que 
enlouquecia. Escrever uma novela é uma 
tarefa tão brutal, até do ponto de vista 
Hsico, do esforço f(sico, que eu acho que 
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ninguém suportaria mais uma pressão 
desse tipo. São tantas as pressões que 
!xistem sobre um infeliz de um autor de 
novelas, que ele não agüentaria mais essa. 
Não há possibilidade. ~ uma coisa terr(vel 
escrever uma novela, porque você está 
diariamente tendo que produz ir trinta e 
tantas laudas de ficção, sob uma 
constante cr(tica. Uma novela, então, que 
faz sucesso como Roque Santeiro, a 
cidade inteira está falando, os jornais, 
todo mundo. Todo dia você pega o jornal 
e tem uma notinha aqui, uma notinha ali. 
Nas revistas tem isso, tem aquilo. ~ uma 
pressão, parece que o Pa(s inteiro está 
olhando o que vocé está fazendo. Isso é 
uma coisa insuportável. Eu até costumo 
dizer que escrever uma novela não é bem 
um feito intelectual: é um feito esportivo. 
Você precisa ter uma extraordinária 
resistência Hsica, uma estrutura 
psicolbgica muito firme para agüentar 
tudo isso. Além dos problemas humanos 
que ocorrem no decorrer da novela, 
porque a novela é uma obra aberta, está 
se fazendo, está se tecendo, a novela está 
acontecendo. 

Waldo 
· ~uma segunda realidade que se cria. 

Dias 
É uma segunda realidade que começa a 
viver e que cria uma força de realidade 
muito maior até do que a própria 
realidade para você que está escrevendo. 
Você passa a conviver com uma porção de 
personagens- que para você existem -
e com os atares que representam esses 
personagens, que são criaturas humanas 
sujeitas a todos os contratempos das 
criaturas humanas. Então o ator pode 
morrer, a atriz pode engravidar, isso sim é 
que pode mudar a h istbria. São os 



problemas que podem ocorrer. Se uma 
atriz engravidar, é a sua herorna, como é 
que vocd faz? Já me ocorreu isso. Uma 
vez a Vera Fischer engravidou e eu tive 
que fazê-la ser violentada e ter um filho 
na novela para poder aproveitar a 
situação. Isso alterou a minha história. 
Mas isso da influência da pesquisa sobre a 
obra é realmente um pouco folclórico. 
Sempre há uma história já armada, 
porque senão a censura não aprovaria. 
Porque o primeiro passo para vocd 
colocar uma novela no ar é escrever um 
resumo da novela, uma sinopse, e mandar 
para a censura. 

O teatro é uma arte relativamente 
aberta . Já a telenovela é 

totalmente aberta porque nem 
o texto está pronto. 

Matta 
E você não pode fazer um orçamento, 
nem nada, sem ter a ap rovação. 

Dias 
Claro, você não pode fazer orçamento, 
você não pode fazer nada. O que pode 
mudar, realmente, e muda criat ivamente 
- isso até é o que faz a telenovela ser uma 
forma de arte popular nova-. é que ela 
está acontecendo. Das artes tradicionais, 
somente o teatro é uma arte 
relativamente aberta, porque embor.a o 
texto esteja pronto, o espetáculo é 
sempre novo, se renova. As outras tod:Js, 
a pintura, a literatura, o livro, o cinema, 
todas estão prontas quando são exibidas, 
quando são dadas ao consumo. Tanto faz 
você gostar do livro ou não gostar, ele 
continua o mesmo. Tanto faz você gostar 
da pintura ou não, ela não muda, ela não 
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se altera. No teatro já se altera, porque de 
platé ia para platéia o espetáculo pode se 
alterar segundo o gosto do público, o 
calor do público, ou em função das 
épocas. V ocA não pode reproduzir hoje o 
Édipo Rei exatamente como foi encenado 
no Teatro do Epidauro, na Grécia, na 
época da sua primeira encenação. Você 
não pode não porque não tenha dados de 
informação - mas porque a platéia é 
outra. Os gregos daquela época não são os 
gregos de hoje. Então o espetáculo tem 
que ser necessariamente outro. O teatro é 
uma arte relativamente aberta. Já a 
telenovela é totalmente aberta porque 
nem o texto está pronto. Uma história 
está acontecendo e você está começando 
a contar. Vocé tem uma noção vaga do 
que vai acontecer mas não tem 
detalhadamente. Muita coisa vai ocorrer 
que não estava na sua previsão, até 
porque o processo criativo se alimenta 
diariamente, inclusive da própria 
realidade circundante que contém fatos 
que você pode aproveitar, anexar, 
desenvolver. Quantas vezes eu já fiz isso! 
Eu estava escrevendo O Bem Amado, por 
exemplo, quando houve o caso Watergate. 
Eu aproveitei e fiz o Odorico colocar um 
microfone no confessionário para gravar 
as confissões, saber da vida da cidade 
inteira. E todo aquele processo das fitas, 
da espionagem, vivido por Nixon, eu 
projetei no Odorico. Então a ( a realidade 
entrou como um dado novo e alterou a 
história, criativamente. São essas coisas 
que mudam; não é a pesqu isa nem mesmo 
a reação do público. O público tem a 
im pressão, na telenovela, de que ele tem 
influência na história. Como ele sabe que 
a história - pelo menos no Brasil -
quando está sendo feita, não está 
terminada, ele acha que escrevendo uma 
carta ou se pronunciando, o clamor 



popular pode alterar o final da histbna. 
Na verdade, mUlto raramente altera. 

Patricia 

D1as 
Dua~ repnm1das e uma liberada 

Rosane 
Eu queria completar a pergunta dele. Era 1sso que eu quena: que você falasse 
Como é que se leva em conta o que deve _ sobre elas. como autor. Como é que você 
ser uma certa expectativa do público, por relaciona essas três mulheres? 
exemplo no caso de Roque Santeiro, já 
que se está lidando com um tema muito 
ligado a essa coisa popular que é o 
"misticismo"? A criação deve ser 
independente de uma suposta expectativa 
popular? 

Dias 
É como eu disse; em primeiro lugar eu 
sou um artista. Eu acho que o que for 
artisticamente melhor vai acontecer. Pode 
até decepcionar o público. Se eu achar 
que artisticamente é melhor continuar o 
mito, vai ser assim, embora muita gente 
possa achar que não. Essa história tem um 
final já previsto. Não é que eu não saiba 
como vai terminar, eu sei, mas posso 
alterá-lo se no decorrer da história eu 
achar que descobri um final melhor, uma 
solução melhor. Mas será melhor 
artisticamente; nunca melhor por ser uma 
solução ideológica ou por ser uma solução 
que atenda à maioria do público, ao gosto 
do público. Eu acho que esse é um dado 
Irrelevante até mesmo porque se é no 
final, a novela está acabando, se não 
gostarem . . No principio é meio 
perigoso. Mas se já acabou, 'ah, não era 
assim que eu queria .. . · Bom, agora . 

Rosane 
Eu queria perguntar ao Dias sobre as 
mulheres. No caso da novela, em termos 
das mulheres da cidade, eu vejo como 
destacadas a Mocinha, a Lulu e a Porcina. 
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Dias 
Eu não sei bem o que falar, compreende? 
Uma critica que sempre me fizeram foi a 
de que eu só escrevia pra homem. 
Principalmente as atrizes se queixavam 
muito disso, que os meus personagens 
masculinos eram sempre melhores que os 
femininos. Eu costumo até brincar : 'Eu e 
Shakespeare' . Porque os homens são 
sempre mais interessantes em 
Shakespeare : o Otelo é mais inte ressante 
que a Desdêmona, o Hamlet é mais forte 
que a Ofélia etc., talvez porque, numa 
sociedade machista, as ações importantes 
estão sempre com os homens. Mas, 
felizmente, de uns tempos para cá, eu 
venho conseguindo mudar e-sse conceito. 
Começou com O Santo Inquérito, que 
tem Branca Dias como protagonista, uma 
personagem feminina. Eu tenho agora 
uma peça em São Paulo, Amor em campo 
minado, que tem também um papel 
feminino forte. Roque Santeiro tem a 
Viúva Porcina, a Mocinha, a Lulu . 
Então agora estão descobrindo o meu 
lado feminino, de cuja ex istência eu nem 
suspeitava. Pensei até que fosse meio 
aleijado . . . ~uma coisa natural ; não é 
que eu tenha procu rado supri; uma falha. 
me aprofundar mais no estudo da alma 
feminina, o papel da mulher, não é bem 
isso. Embora as feministas 
achem que realmente eu tenho mUlta 
sensibilidade para entender o processo de 
liberação da mulher, eu acho que não é 
bem isso. ~ uma pergunta diffcil de 



responder. De repente começaram a 
aparecer vários personagens femininos 
muito fortes. ~ inteiramente 
inconsciente. 

Matta 
Personagens que fazem parte da real idade 
brasileira. 

Dias 
É, que fazem parte da realidade. Você 
está manejando o seu material de 
trabalho. 

Rosane 
Qual das três você curte mais 
dese nvolver? Porcina, Lulu ou Mocinha? 

Dias 
A que eu curto mais é a Porcina. Mas 
tenho muito carinho pelas outras duas, 
também . 

Rubem 
Eu vou palpitar sobre a novela. ~ o 
segu inte : eu acho que tem um caminho 
possível, na novela, que é essa coisa do 
Roque que passou 20 anos fora . Muita 
ge nte passou 20 anos fora do Brasil , foi 
pa ra a Europa ... 

Dias 
Ex ilado .. . 

Rubem 
Ele abriu a cabeça, vol tou sem ilusões, 
mais racional, se confronta com Asa 
Branca e com os milagre iras locais. Tem 
um choque tremendo porque a presença 
dele parece ser uma denúncia de que os 
milagres não existem, de que o santo é 
falso. Ele é um desmistificador. Esses 
santos todos que perpassam o Brasil, tudo 
isso é uma ilusão. 

Dias 
Santos de todas as naturezas. Santos 
eletrOnicos ... 

Rubem 
TV Globo ... Nesse caminho, eu 
pergunto: o que não é ilusão? 

Dias 
Pode-se questionar também: pode um 
povo viver sem ilusão? 

Rubem 
. Você falou de uma crise racional que 

você teve e que raspou a cabeça pra poder 
estudar. E o mundo marxista de que você 
participa, no entanto - muitos de nós 
têm participado desse mundo -, está 
cheio de santeiros, de mulheres, de 
Prestes, de cavaleiros. ~uma coisa 
carregada de mágica e mito. Essa é uma 
primeira linha : o medo desse Roque 
pretender ser um racionalizador. 
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Dias 
Seria muito chato. 

Rubem 
Muito chato. A segunda linha é que os 
romeiros aparecem muito pouco na 
novela. O próprio Santeiro, o Roque, o 
santo, aparece muito pouco. O momento 
em que ele se deparou com aquele 
pagador de promessas com a cruz nas 
costas foi um momento forte que o 
abalou . Esse contato com o misticismo 
foi tão forte que ele ficou até meio 
pirado, nem sabia o que fazer. Eu 
pergunto por que é que não têm mais 
esses encontros com a realidade do santo 
com os milagres e com o povo do santo. 

Dias 
Vai ter mais. 



Rubem 
Um comentário sobre isso: eu fiz uma 
pesquisa com um pagador de promessas. 
Carreguei cruz com ele, fiz toda aquela 
caminhada de I tu a Bom Jesus de 
Pirapora. Vão muitas cruzes pra lã. 

Dias 
Você também carregou a cruz? 

Rubem 
Carreguei. 

Dias 
Pesada, né? 

Rubem 
140 quilos. E era cheio de sacanagem, 
molecagem, competição pra ver quem 
tem a cruz maior. Tem sangue frio entre 
os promesseiros também, o íogo brasileiro 
entre a fé -e a descrença. E muito realismo, 
muita coisa que não é sb aquela ilusão, 
aquele fanatismo, aquela m(stica que cega 
os olhos. Gente muito viva, muito milagre 
de todo dia, milagrinho, não sb milagrão. 
Então é isso : a segunda questão é essa do 
encontro maior com os romeiros. 
E um terceiro ponto é que tem uma coisa 
a respeito do Roque vivo, do ator. como 
é o nome dele? 

Dias 
Wilker. 

Rubem 
As mulheres todas estão se apaixonando 
por ele. Estã ficando um negbcio estranho 
nesse santo porque ele estã parecendo 
meio endiabrado. 

Dias 

Com relação às cenas de fanatismo, e$sas 
cenas são muito diffceis de se fazer. Eu 
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não posso colocar toda hora uma massa, 
um cara carregando uma cruz, uma massa 
histérica. Isso é muito difícil de 
conseguir, essa é a verdade. Aquela cena 
foi muito bem feita, mas você não pode 
fazer isso todo dia porque é diffcil. ~ um 
grau de -histeria que você tem que passar 
e eles são figurantes, não são atores. Vocé 
tem que colocar dois ou três atores na 
frente e os outros são figurantes, são 
pessoas que não sabem representar. 
Representar um grau elevado de histeria 
é muito dif(cil para um ator, quanto mais 
para um figurante. Essas cenas não são 
fáce1s, e por 1sso são poucas. Mostram-se 
romeiros, os turistas que chegam, pessoas 
rezando, porque é mais fácil , é o cl1ma da 
cidade. Mas vai haver outras cenas desse 
tipo, também : procissões, promessas, 
tudo isso vai haver ainda. Com relação ao 
Roque, realmente ele é o que se procu ra 
desmistificar. Ele não é um santo : ele é 
um homem. de carne e osso. e - claro -
vai transar com mu ita mulher . Tem que 
ser . né? Ele chega al1 solte iro e além do 
ma1s é um cara meio debochado. 

Matta 
Ele é um puta cara. um puta sujeito. 
Tem uma moralidade violenta. Ele chega 
logo devolvendo o ostensbrio que roubou. 
E I e tem uma honestidade de raiz. 

Dias 
Ele tem um peso na consciênc ia. 

Matta 
Ele não é um santo declarado mas é um 
puta dum santo. Ele va1 desm isti ficar 
tudo. Qualquer um de nbs teria chegado 
pro cara e falado ass1m · 'Você me dá a r 
Cr$ 500 m1l . Cr$ 1 milhão. Cr$ 2 
milhões, que eu me mando da cidade e 
fica tudo bem'. mas ele está lá. Ele está 



mtrigado. Esse fato de ele estar intrigado 
revela uma personalidade altamente 
complexa. 

Eu rebato a crítica de que estou 
colocando o económico a reboque. 

Dias 

O económico está evidente. 
t: ele que impede a 

revelação da verdade. 

~uma decisão tomada. Ele é um homem 
que dec idiu volta r à su a terra, suas raízes. 
Isso tem que ser levado em conta, 
também ele passou mui to tempo fora . 
Ele é um homem identi f icado com aqu ilo 
e se sente comprometido com tudo aqu ilo 
que está ai i. A final de contas, f01 por 
causa dele que tudo aconteceu. Como é 
que ele age? Ele gostaria de chegar e 
dizer : 'Olha, estou aqu 1. Chegue i, estou 
vivo, quero trabalhar pra cidade. Passe1 17 
anos fora, aprendi mu i ta coisa. Posso ser 
útii Tenho algum dinheiri nho, posso 
fazer alguma coisa pela mi nha terra' Mas 
ele está apnsionado por uma série de 
mteresses e forças que armam um cerco à 
sua volta. Esse é o conflito dele : ele acha 
que deve pensar que mais que tudo isso 
vale realmente a sua vontade de ser útil , 
de vive r e a su a honestidade de 
reconhecer o seu erro, tratar de repará-lo 
de alg..~ma maneira. Mas as c ircunstâncias 
colocam um homem contra toda uma 
economia que ele vai destruir. A r eu· 
rebato a cr(tica de que, apesar de 
marxista, estou colocando o econômico é. 

reboque . Não, eu acho que a í o 
econômico está ev idente. O que é que 
1mpede a revelação da verdade? ~ o 
econôm ico; toda uma est rutura 
econômica que f01 montada e que será 
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destrulda se revelarem a verdade. O que 
está prevalecendo? O interesse 
econômico, ev identemente. ~ o sistema 
cnado. 

Yvonne 
Eu cheguei um pouco atrasada e queria 
começar dizendo a você que admiro 
muito o trabalho da Janete. 

Dias 
Eu também. 

Yvonne 
Eu acho que ela era uma grande novelista. 
Eu comecei a me interessar muito pelo 
trabalho de novela e tenho até um 
artiguinho escrito e publicado sobre isso. 
Quando eu estava fazendo um trabalho 
com meus alunos sobre novela, eu notei 
que existe - e você sabe disso - um 
preconceito enorme por parte 
principalmente de pessoas com uma 
formação como a sua, Intelectuais, meus 
colegas, a respeito de novela : novela é 
uma arte menor, uma coisa que nem é 
arte. Eu gostaria de saber como é que 
você se coloca diante disso e qual a 
relação sua com o trabalho da Janete, 
qual a influência, porque eu acho que ela 
tmha uma relação com a novela muito 
forte, ela fez da novela uma tragédia. As 
novelas dela tinham sempre essa coisa da 
dimensão do cotidiano de uma forma que 
talvez eu não tenha v1sto em nenhuma 
outra novela. Como é que é a sua relação 
com 1sso? Como é que você, como 
1ntelectual. vê o seu trabalho com a 
novela? Eu acho que você deve ter a 
mesma contradição de outros mtelectua1s. 
que novela não é um trabalho ass1m 



A televisão é um meio de expressão 
inerente ao nosso tempo, quando 

o homem conseguiu tornar-se 
poderoso como um Deus e 

frágil como ele mesmo. 

Dias 
Olha, estranhamente eu não tenho. 
Quando decidi vir fazer novela na 
televisão, pode ser até que a mola tenha 
sido um motivo econômico. Todas as 
minhas peças teatrais estavam sendo 
proibidas, em 69, a começar pelo Berço 
do herói, que foi a peça que deu origem 
ao Roque Santeiro. Roque Santeiro é 
uma adaptação disfarçada do Berço do 
herói. Eu posso dizer isso hoje; há dez 
anos atrás eu jurava por Deus que não, 
porque era o que a censura alegava. Na 
verdade, é. Tive várias peças proibidas, 
como esta que foi encenada agora, Amor 
em campo minado. Enfim, eu senti que 
todo o meu teatro seria proibido. O que 
não estava proibido ia ser, o que eu 
escrevesse também. Eu tinha que arranjar 
outro meio de vida. Então fo i uma 
motivação econômica, também. Mas 
quando eu vim para a televisão, encarei 
a novela pela platéia que ela me oferecia, 
em primeiro lugar. Coloquei a questão 
politicamente. Eu sou um autor teatral 
de uma geração que propôs um teatro 
político e popular. Esse teatro chegou a 
ser polftico; nunca conseguiu ser popula r 
por motivos óbvios, inclusive motivos 
econômicos. Fizemos experiências de 
CPCs, MPCs etc. e nunca conseguimos ter 
a nossa sonhada platéia popular. De 
repente a televisão vem e me oferece a 
platéia popular. Está aqui uma platéia 
popular, total, não com mil espectadores, 
mas com 20, 30 milhões, nacional, 
representativa de todo o País, de todas as 
classes, de todas as faixas etárias. Eu 

tenho o direito, como escritor engajado, 
de recusar? Não. Vou me dirigir a essa 
platéia popular através de um meio de 
expressão novo, todo cercado de 
preconceitos; mas por que esse meio de 
expressão não pode evoluir, não pode ter 
uma linguagem própria que eu poderei 
dom inar,- talvez, e por que através disso 
eu não vou poder continuar o meu 
trabalho? Por que não? Para não me trai r, 
ou também para não ser cavalgado pela 
tevê, vamos d izer assim, eu procurei me 
garantir : bom, vou transportar toda a 
minha temática teatral para a televisão. 
Como é que eu vou tra tar disso lá? Não 
sei. Vou aprender, vou experimentar e 

vamos ver. De qualquer manei ra estou 
dando o salto mortal do trapezista e 
vamos ver se caio de pé. Foi assim que eu 
vim, com esse espírito: o espírito de 
desafio. Isso faz parte um pouco da 
minha formação : sempre gostei de ser 
desafiado, de fazer coisas diferentes, não 
fazer nunca a mesma coisa, pvlar para um 
outro galho : o daqui está ótimo; aquele lá 
pode quebrar, mas é novo; então pulo pra 
ele. Assim vim para a televisão. Não vou 
dizer que eu não tivesse algum 

. preconceito contra o que estava sendo 
feito na forma que estava sendo feita, mas 
achava que isso era transformável. Era 
justamente por uma atitude 
preconceituosa nossa que ninguém tinha 
tentado transformar isso, fazer disso um 
trabalho digno. Foi com esse espfrito que 
vim para a televisão. Meus colegas 
intelectuais, esses que você citou, uma 
pa rte deles - aqueles mais respeitados por 
mim - sempre me encorajou. Eles sempre 
acharam que era uma boa, que eu dev ia 
tentar. Houve alguns que torceram o 
nariz, que acharam que eu estava dando 
um salto no escuro, arriscando minha 
reputação, meu nome etc. e que 
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continuaram torcendo o nariz durante 
algum tempo. Hoje eles têm vergonha 
disso. Têm preconceito, mas nenhum tem 
coragem de dizer que tem. (~ como 
preconceito de cor : os que têm, têm 
vergonha de confessar.) No momento em 
que cheguei à televisão, na minha mane ira 
de ser, naquela ânsia de provar que 
mereço ter nascido, vim pra brigar, pra 
lutar. Comecei a fazer uma série de 
experiências acreditando e principalmente 
com aquele espírito 'bom, eu vou fazer 
isso com a mesma seriedade, vou suar a 
camisa como eu suo fazendo teatro, do 
mesmo jeito; não vou mudar a minha 
maneira de proceder. Se não der certo, 

tudo bem ; pode ser que eu quebre a cara'. 
Pelo menos é esta a minha postura, uma 
atitude antipreconceituosa. Tenho que 
fazer disso uma coisa digna que não me 
suje. Acho que foi por isso que deu certo. 

Essa atitude preconceituosa é apenas de 
uma parte da intelectualidade, não são 
todos, mas uma parte pouco autêntica e 
de pessoas que estão olhando pra trás. 
Porque eu acho que a televisão é um meio 
de expressão inerente ao nosso tempo. 
Você não pode pensar o nosso tempo sem 
a televisão. Você não pode sequer fazer 
uma campanha polftica mais_sem a 
telev isão. Ela é um dado do nosso tempo. 
Você tem que encarar isso de frente. Ela 
é boa? Ela é má? Isso é uma outra coisa. 
Eu acho que ela tem todos os defeitos e 
todas as qualidades do nosso tempo. ~ 
extraordinariamente poderosa e 
extraordinariamente frágil, como somos 
nós hoje, o homem hoje, 
extraordinariamente poderoso, capaz de 
acabar com a vida sobre a Terra- nunca 
o homem teve tanto poder -, e 
e>Ctraordinariamente fraco, também, 
porque nenhum de nós pode fazer nada se 

21 

um louco resolver apertar o botão. ~ 
comõ a televisão: ela é onípresente, você 
pode assistir pela televisão a uma pessoa 
morrendo neste momento lá no Oriente 
Médio ou em alguma outra parte do 
mundo, e você não pode fazer nada para 
impedir. Foi o caso das mães, das noivas, 
das irmãs americanas que viram os seus 
maridos, noivos e irmãos morrerem diante 
da tela sem poder fazer nada. Então isso é 
uma coisa do nosso tempo, quando o 
homem conseguiu tornar-se poderoso 
como um Deus e frágil como ele mesmo, 
como a criatura humana. 

Vvonne 
Numa peça de teatro você escancara, você 
pode botar um guerrilheiro, não é que 
nem na novela. A novela tem uma 
estrutura que limita o seu trabalho. 

Dias 
Não é a estrutura da novela. O que limita 
é a censura. Não há nada na novela que 
impeça você de pôr um guerrilheiro. 
Por quê? 

Vvonne 
Mas agora, por exemplo, você acha que a 
censura tem tanta influência quanto 
tinha? 

Dias 
A censura na televisão continua 
existindo. ~ uma balela dizer que a 
censura acabou. Ela pode ter acabado até 
certo ponto .. . 

Yvonne 
Ainda tem? Não sabia disso. Pensei que já 
tivesse acabado. 

Dias 
O Roque Santeiro já teve frases cortadas. 



Yvonne 
Censura prévia? 

Dias 
~-Cortaram frases. Quando a Lulu 
confessou ao padre que o marido dela, o 
Zé das Medalhas, deixou de fazer amor 
com ela depois que percebeu que ela 
tinha prazer, que ela tinha orgasmo, 
cortaram isso. 

Yvonne 
E justificaram 7 

Dias 
Não, a censura não se sente obrigada a 
dar justificativas. E aquele é um dado 
essencial para explicar a relação deles. Ele 
não pode conceber que uma santa tenha 
orgasmo; pode fazer amor, mas como ato 
de criação; orgasmo, não. A( ele parou de 
fazer amor com ela. S6 ele pode ter 
prazer, ela não. A censura cortou isso. 
Foi um corte que deixou sem explicação 
muita coisa. 

Yvonne 
Mas você acha que mais do que o teatro, 
por exemplo, a novela lhe exige um 
respeito, um certo temor pelo fato de 
haver milhares de telespectadores, uma 
audiência extraordinária? 

Matta 
Aliás uma audiência que vale a pena até 
discutir, porque eu acho que s6 no Brasil 
você pode ter esse tipo de audiência. 
Eu não posso conceber, por exemplo, nos 
Estados Unidos ... 

Dias 
Na China deve ter mais. 

Matta 
Talvez na China, mas só num pa(s que 
tenha uma televisão de Estado. 

Yvonne 
Eu acho uma coisa o Glauber fazer um 
filme de vanguarda na época do CPC; 
peça pramontar na porta da fábrica, 
outra coisa. Eu queria saber o seguinte : a 
sua atitude (ntima não é diferente quando 
você escreve uma novela e quando você 
escreve uma peça de teatro, em termos 
dos limites, ou você só pensa na censura, 
no que pode passar? 

Dias 
Olha, eu nunca penso na censura. Sempre 
procurei, pelo menos conscientemente, 
nunca ·me censurar. Inconscientemente, é 
claro que a gente se censura, porque você 
tem um condicionamento inconsciente. 

Matta 
Porque você é civilizado. 

Dias 
É, você vive se censurando. Por que é que 
você se veste? Por que é que você não 
anda nua? ~ uma censura toda, uma série 

. de conceitos. Inconscientemente você se 
autocensura. Agora, conscientemente 
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não. Nunca deixei de escrever uma cena 
qualquer por achar que a censura vai 
cortar. Mu itas vezes, inclusive, escrevi 
cenas para a censura cortar, que é o tal 
boi-de-piranha, quer dizer, eles cortam ali 
e deixam o resto, compreende? Isso é 
uma técnica que você desenvolve em 
tempos de repressão. Eu me tornei doutor 
nisso, em fazer este tipo de coisa, em lidar 
com a censura. Bom, eu sou censurado ... 
Eu já nasci censurado, né? Meu pai disse 
que eu não devia ter nascido! E a minha 
primeira peça teatral encenada, foi 



proibida. Foi escrita aos 19 anos, o 
Pé-de-cabra, e foi proibida no dia da 
estréia. Foi levada uns 10 ou 12 dias 
depois com umas 1 O ou 12 páginas 
cortadas. Naquela época era a censura do 
DI P. Então o meu trato com a censura já 
vem de longa data, e você desenvolve uma 
técnica de como escrever para que a 
censura não perceba o que você está 
querendo d izer. Isso a gente fez durante 
esses anos. Agora, felizmente, parece que 
temos um pouco mais de liberdade, mas 
na telev isão essa liberdade ainda é muito 
restrita. Na televisão a censura ainda 
corta. Limitação de ordem estética, na 
televisão não existe nenhuma. Não existe 
nenhuma limitação de ordem estética que 
impeça você de p roduz ir uma verdadeira 
obra de arte naquela telinha. Não existe. 
Existem limitações estruturais - é uma 
empresa· comercial - . limitações de 
ce nsura que cont inua ex istindo, ditando o 
que você pode ou não escrever. Estas são 
as li mitações da televisão. Limitações de 
ordem estética, eu não sei de nenhuma. 
Repito : não há nada que impeça, em 
cond ições ideais, que você realize uma 
verdadeira obra de arte, com A 
maiúsculo, naquela tela. 

Houve uns probleminhas com o 
Palácio São Joaquim: fomos 

proibidos de gravar dentro das 
igrejas. Disseram que havia uma 

defesa da Teologia da Libertação só 
porque tinha um padre mais jovem. 

Waldo 
É verdade que o Cardeal tem muita 
influência nessa questão da censura, 
quando se toca em temas religiosos? 

Dias 
No in(cio do Roque Santeiro, antes da 
novela ir ao ar, houve uns probleminhas 
com o Palácio São Joaquim. Por exemplo: 
fomos proibidos de gravar dentro das 
igrejas. Tivemos que construir o interior 
de uma igreja, que é uma coisa muito 
ditrcil, cenograficamente. Nunca se fez 
isso, porque soa falso. Se é no interior de 
uma igreja, tem que ser em uma igreja 
mesmo, porque não dá, tem a velhice, as 
marcas do tempo ... 

Flávio 
· São dois interiores, são duas igrejas. 
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Dias 
Não, é uma só. Há uma sacristia . . . 

Flávio 
Tem a do outro padre. 

Dias 
A do outro padre é um salão paroquial, 
não é bem uma igreja. Então tivemos que 
fazer uma igreja com altar, santos, que é 
uma coisa muito difícil. Fez-se, e eu acho 
até que está bem razoável. Inicialmente 
houve uma troca de cartas, porque nós 
pedimos permissão para gravar dentro das 
igrejas, e veio uma carta espinafrando a 
novela, uma cantilinária até com coisas 
que nem existiam na novela. Diziam, por 
exemplo, que a novela tinha um bordel, 
falavam na Diretora do Bordel .. . 

Matta 
Quer dizer que eles reproduziram a 
estrutura da própria novela. A reação 
deles foi homóloga. 

Dias 
Exatamente. Disseram também que havia 
uma defesa da Teologia da Libertação só 



porque tinha um padre mais jovem. Tem 
um padre com comportamento jovem e 
um padre velho, tradicional. Teologia da 
Libertação pra mim é outra coisa. Eu não 
ter ia a audácia de discutir a Teologia da 
Libertação dentro de uma novela. Mas 
eles viram isso. 

Patrícia 
A novela já estava no ar quando foi feita 
essa proibição? 

Dias 
Não. Eles tomaram conhecimento não sei 
como, porque essa novela também já era 
para ir ao ar há dez anos, então eles já 
tinham conhecimento daquela época, 
devem ter lido alguma coisa. Mas depois, 
eu acho até que diante do éxito 
retumbante da novela, não falaram mais 
nada. E agora, então, com D. Paulo 
assistindo à novela todo dia. 

Matta 
Uma coisa que eu acho que você talvez 
tenha um limite sério, do ponto de vista 
estético, é justamente isso que você falou 
antes : a novela - uma coisa que parece 
muito clara, pra mim - não só é uma 
obra aberta, mas dilui os problemas. ~ 
diferente do impacto de uma peça de 
teatro, do impacto de um filme, em que 
você sai de casa, inclusive, pra ver; você 
tem que sacralizar o objeto - você paga, 
entra numa fila - , a sua expectativa 
obviamente aumenta, você fica muito 
mais exigente. Você vê em três horas 
atores reais de carne e osso, pessoas que 
choram, lacrimejam na sua frente. O 
impacto disso é realmente de uma grande 
violência; até as reações são as mais 
complicadas do ponto de vista 
psicológico. Aconteceu comigo, vendo 
teatro. Desde garoto que eu vou ao 

teatro. Vi Procópio Ferre ira. Eu era 
levado a ve r teatro porque o cinema não 
era uma coisa assim tão importante, tão 
l.evada a sé ri o. Mas a novela dilu i. Por 
exemplo: o que nós estamos vendo agora, 
desde anteontem, é o que está 
acontecendo com Roberto Matias e a 
mulher dele, e p raticamente é só uma 
ação. óuer d izer, você ganha tempo, você 
pode estrutu rar melhor ou tras coisas que 
ev identemente não têm nada a ver com o 
tema central. Ao mesmo tempo você atrai 
um monte de espectadores que têm 
problemas de divórc io, que vão se 
interessar pelo d rama do Mat ias, u m rapaz 
jovem, que tem uma mulher que apon tou 
um revólver pra ele. Isso deve te r 
acontecido, entre 40 milh ões que vêem, 
com pelo menos uns dois mil. Mas não 
tem nada a ver. O miol o, que é esse 
negócio das con tradições da fé com a 
estrutura econômica, se d ilu i. Eu que ro 
ver o fim. Eu digo pra você o segui nte : o 
seu teste é o fim dessa novela. Não digo 
nem no sentido ideológico, no sen t.ido de 
partido, não. Porque eu tenho um pal pi te 
sobre o fim dessa novela. Não quero fala r 
agora, não. Mas eu quero ve r o que vai 
ficar na cabeça do espectador. 

Waldo 
Devia se lançar um concu rso nacional. 

Dias 
Tem umas roisas af que eu acho que a 
gente precisa esclarecer. São dois 
aspectos. Primeiro: é evidente que você 
tem toda razão - é preciso entender o 
que é a televisão. A televisão não é um 
meio propfcio à reflexão. Meio propfci o à 
reflexão é o teatro. Inclusive tudo que 
você disse af, quer d izer, você assiste 
televisão como? Com a luz acesa, gente 
falando, cachorro lat indo, telefone 
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tocando. Então voei não pode propor 
uma reflexão nesse meio dispersivo de 
exibiçio. No teatro você tem as luzes 
apagadas, um palco, todo mundo olhando 
para o mesmo lugar, tem silllncio. Claro 
que o teatro é um meio propfcio â 
reflexão e a televisão não é. Você tem 
que entender isso em primeiro lugar. Mas 
a televisão tem a sua força de impacto; ela 
tem uma força epidérmica. Vocé atinge 
as pessoas diretamente num impacto 
superficial -também não é profundo - . 
e atinge uma grande massa. Você tem que 
estabelece r todas essas condições e uma 
linguagem para isso. Por que na televisão 
as coisas são mais marcadas? Por que na 
televisão você tem os chamados ganchos, 
suspenses? Porque é muito diHcil prender 
o espectador, manter a atenção do · 
espectador na televisão justamente por 
isso tudo, todas essas coisas que 
dispersam a sua atenção, que não existem 
no teatro, nem no cinema. Critica-se o 
suspense da televisão, o chamado gancho, 
quer dizer, aquela coisa que agarra o 
espectador, mas se não tiver isso você se 
distra i. Você vai atender o telefone, vai 
beber água. Pra prender você ali é preciso 
uma técnica, e isso é inerente à linguagem 
do vefculo que você está usando. No 
teatro é diferente. Então é preciso 
entender isso em primeiro lugar. Você 
disse que isso era uma limitação. ~ uma 
limitação, mas isso é a televisão. 

Waldo 
Continua todo dia. O teatro você vê uma 
vez e acabou. 

Dias 
Tá certo, o teatro é ma is transformador 
que a televisão, mas isso eu disse que é 
uma coisa inerente ao meio. 

Yvonne 
~ um· outro tipo de reflexão. 

Dia 
~ um outro tipo. Não é reflexlo. A 
televisão não transforma. 

Yvonne 
A estrutura da novela é uma estrutura de 
tragédia em que os princ(pios que 
ordenam a sociedade estão ai i presentes, 
independente da sua vontade como autor. 
Você de repente não pode botar o herói 

. totalmente como o anti·her6i. Se você 
matar o herói da novela erradamente, 
você provoca uma queda de I BOPE 
fundamental . Não dá. Então o que eu 
penso é o seguinte: eu acho que a novela, 
especificamente dos programas de 
televisão, é o que tem maior capacidade 
de reflexão, porque se cria nas fam(lias 
um ritual de ver a novela. 
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Eu acho que havia no Brasil um 
espaço para uma arte popular, e o 

teatro e o cinema fracassaram 
como artes de massa. Por isso a 
telenovela ocupou esse espaço. 

Dias 
De discussão. ~ como o Matta diz : 'Bom, 
os caras que estão com problema de 
divórcio vêem a novela'. i! claro que você 
não provoca uma discussão profunda 
sobre isso. Você dá uma informação e 
ativa o problema. Você balança um 
pouco, mas é outra coisa, é um outro 
n(vel. A reflexão é em outro nfvel, num 
n(vel muito mais epidérmico, quer dizer, 
as pessoas recebem epidermicamente a 
informação, mas ela não tem o poder que 
tem o teatro de uma reftexio profunda. 



Uma pergunta que se faz muito, 
atualmente - eu até dei uma entrevista 
sobre isso: veio um cara do New York 
Times pra saber que diabo é que está 
acontecendo no mundo que tem um 
negócio chamado telenovela, feito num 
país chamado Brasil, que fica lá abaixo do 
Rio Grande, que deve estar cheio de 
índios- porque é mais ou menos assim 
que o americano médio vê o Brasil ainda, 
muito selvagem, primitivo, 
subdesenvolvido - , e de repente se 
desenvolve um produto altamente 
tecnológico, de sofisticada tecnologia e 
que faz sucesso na China, em Cuba, na 
Polônia, na França, na Itália, na Suécia, 
nas culturas mais diferentes do mundo. 
Que diabo é que está acontecendo? Por 
que isso? Eu não sei responder. Posso 
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conjecturar : talvez por ser um produto 
novo, uma coisa nova que se desenvolveu 
aqui, muito antiga mas cor1 uma 
roupagem nova. 

Yvonne 
É como a tragédia, né? 

Dias 
Bom, há elementos eternos, mas isso é 
outra coisa, você está analisando as 
temáticas. Tudo bem, são as eternas 
temáticas. Tá bom, isso atinge todos os 
povos, mas a forma do produto? Por que 
isso faz sucesso no mundo todo? É muito 
diffcil responder a essa pe rgunta. 
Ninguém sabe entender bem por que, e 
principalmente por que no Bras ii. Porque 
se viesse dos Estados Unidos seria normal, 



natural. Mas por que no Brasil? Por que 
aconteceu isso no Bras il e não aconteceu, 
por exemplo, nos Estados Unidos? Por 
que essas novelas que são feitas no Brasil 
não foram feitas pelos Estados Unidos, 
que têm, claro, as maiores cadeias de 
televisão do mundo? Eu tenho uma teoria 
sobre isso; pode estar certa ou pode estar 
errada. Eu acho que havia um espaço no 
Brasil para uma arte popular, para uma 
arte de massas, e o teatro e o cinema 
fracassaram como artes de massa. Por isso 
a telenove la ocupou esse espaço. 

Alberto 
Eu queria fazer uma provocação. Você 
disse que sempre o artista está antes do 
ideólogo, que sempre você vai decidir 
artisticamente. Mas eu lem bro que no 
programa Fantástico, que entrevistou um 
monte de gente, a Eva Wilma, numa 
posição que não foi das mais radicais, 
disse que 'revelar já, não. Pelo menos 
vamos deixar a gente ter essa 
cumplicidade do público, que sabe que o 
Roque Santeiro está vivo, um pouquinho 
mais' . A provocação é nesse sentido: 
diante de um tem a como esse, da 
dissecação de um mito, que você colocou 
também, como é que a gente pode 
estabelecer um limi te do artístico com o 
ideológico e o político? Que alternativa 
sobra para o mito diante dessa 
cumplicidade que tem o público com o 
cara que sabe que o mito não existe? É 
uma provocação, só isso. 

Dias 
Uma provocação bem feita. Bom, o que é 
que sobra para o mito? Não sei lhe dizer. 
Quando eu digo que vou colocar sempre 
um critério artístico ac ima do ideo lógico, 
evidentemente não estou sendo muito 
sincero, porque eu sei que dentro da 

ideologia, claro, toda visão de mundo é 
uma visão ideológica. A visão artística 
acaba sendo, também, um pouco 
ideológica. O que eu quero dizer é o 
seguinte: eu nunca vou cair numa posição 
de dizer: 'puxa, seria ótimo se a história 
terminasse assim. Seria lindo, 
maravilhoso'. Mas, ideologicamente, isso 
estaria contrário à minha visão de mundo, 
ao meu pensamento. Não vou resistir, 
realmente, a cair nessa contradição em 
função do que eu acho mais bonito, mais 
imaginoso. É isso que quero dizer, 

· compreende? Eu não quero dizer que as 
coisas sejam separadas; realmente não são. 
Nenhum artista pode separar 
inteiramente: 'Agora eu sou só artista e 
agora sou um homem pensando 
politicamente. Quando sou artista não 
quero saber de política'. Não, claro que 
nós somos uma pessoa só. Quando estou 
achando também que artisticamente isso 
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é melhor, é claro que há um 
condicionamento ideológico nisso. Por 
que eu acho que é melhor? Sou eu mesmo 
que estou achando que é melhor, não é 
outra pessoa. O artista não é dividido em 
dois. Parece-me uma tese um tanto 
reacionária se eu achar que o artista 
enquanto artista tem que ser só artista e 
deve se separar do político. Como se ele 
pudesse se separar. 

Vamos supor um final para 
Roque Santeiro em que houvesse 

uma fusão da lenda com a 
realidade: o grande duelo de Roque 
com Navalhada, mas com a morte 

do Navalhada. Para o povo, 
Roque teria descido do céu, matado 

o Navalhada e voltado para o céu. 



Alberto 
~ o artista que está falando, é o polftico 
que está falando. 

Dias 
Claro que o polftico fala também pela 
boca do artista. O que eu não acho certo 
é que vocé se traia como artista por uma 
posição ideológica. Isso é que eu não 
acho certo. E, por exemplo, se dizer 
vou citar o meu amigo Ferreira Gullar 
naquela declaração - 'a verdade tem que 
estar acima de tudo', eu não acho. Eu 
acho que a mentira pode prevalecer. 
Você colocando a mentira também está 
fazendo uma crftica ideológica. Vamos 
supor um final para o Roque Santeiro. 
Não vamos dizer que seja esse, não, mas 
vamos imaginar que a novela terminasse 
da seguinte maneira: que houvesse uma 
fusão da lenda com a realidade. Vamos 
supor que aquilo que a lenda imaginou 
iria acontecer de fato na realidade, quer 
dizer, o grande duelo do Roque Santeiro 
com o Navalhada em frente à igreja 
, que, ,ao contrário da lenaa. 
em vez de o Navalhada matar o Roque, o 
Santeiro matasse o Navalhada. Nesse 
momento do duelo, evidentemente, como 
na lenda, a cidade toda foge. Todo 
mundo corre, ninguém presencia o duelo. 
O Roque Santeiro mata o Navalhada
que fica lá estendido, morto - e some, se 
manda da cidade. Podia se mandar até 
com a Viúva Porcina, e desapareceria 
misteriosamente da cidade no dia 
seguinte. Para o povo, que apenas vê o 
Navalhada morto e não vê mais o Roque 
Santeiro, o Roque teria descido do céu, 
matado o Navalhada, se vingado e voltado 
para o céu. E continua o mito, não é 
bonito? ' 

Patrfcia 
Bonito. 
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Dias 
Seria uma traição à realidade. 

Matta 
Não só uma traição mas uma coisa 
extremamente elaborada. 

Patrfcia 
Eu li Üm pouco sobre essa coisa de que a 
novela se passaria no interior, que Asa 
Branca seria uma cidade da Bahia e a ação 
seria em 75. Hoje, ela é uma cidade que 
não é definida geograficamente e se 
passa em 85. Tem uma coisa de cenário 
também na novela que me chamou 
bastante a atenção, que é um interior 
pouco idealizado, quer dizer, um interior 
em que cabe uma casa com influência de 
São Paulo, costumes que não são muito 
adequados àquela trama, que é uma trama 
mais de cidade de interior. O que é que 
mudou do argumento inicial, de Roque 
Santeiro de dez anos atrás : foi coisa só de 
cenário, de ambientação, e como é a sua 
visão sobre a questão da censura à 'novela 
na época? 

Dias 
De fato a primeira versão ia se localizar na 
Bahia, onde se passa o Berço do herói, 
que é de onde veio a novela, e era uma 
coisa que estava bem marcada, que- era a 
Bahia, ém termos de linguajar. Af eu 
mudei porque eu quis que fosse uma coisa 
mais abrangente, mais Brasi l. Além do 
mais tem o problema do sotaque, e aquele 
negócio: um faz bem, outro não faz. 
Então isso libertaria mais o elenco - tem 
gente que veio de São Paulo, tem gente 
que veio do Rio Grande do Sul, tem gente 
da Bahia- e ficari a mais Brasil , uma coisa 
mais abrangente da realidade nacional. 



Patrfcia 
E as outras mudanças da primeira versão 
(75) para a seg..~nda (hoje)? 

Dias 
Mudou isso e mudou o tempo: 
passaram-se dez anos. Em vez de 75, 
como seria, passou a ser 85. Isso gerou 
uma série de adaptações nas correções 
monetárias, essas coisas assim, e na 
primeira versão também era um bando de 
cangaceiros que invadia a cidade. O 
bandido se chamava T rovoada, eu passei 
pra Navalhada. Mudei porque achei que o 
cangaço já está uma coisa muito distante. 
Há dez anos atrás ainda se podia falar em 
cangaço como uma coisa de um passado 
recente, mas agora o cangaço é uma coisa 
totalmente anacrõnica . Para ser mais atual 
os cangaceiros foram transformados num 
bando de fugi tivos da penitenciária. 

Eu criei um padre novo porque 
só aquele padre tradicionalista não 

daria um retrato da Igreja atual. 

Patrícia 
E essa coisa da Igreja, dos dois padres, 
isso já existia? 

Dias 
Existia o padre Hipóli to. Eu criei um 
padre novo porque achei que era um dado 
que tinha que colocar . A face da Igreja 
estava defasada; só aquele padre 
tradicionalista não daria para dar um 
retrato da Igreja atual. Então eu achei que 
tinha que ter um padre mais moderno, 
que se comportasse como um padre 
moderno, que não anda de batina, que 
dança e que pode beijar uma moça, sem 
maldade, como todos os padres modernos 

29 

que eu conheço. ~ um comportamento 
mais ·atualizado, mais liberal. 

Patrfcia 
Como é que a novela foi censurada na 
época? 

Dias 
Por que foi censurada? Essa é uma 
perg..~nta que não sei responder. 

Patrícia 
Não o que levou os censores a censurar, 
mas o que você imagina que foi? Como 
você conta essa história. 

Dias 
Olha, eu tenho uma hipótese, uma teoria 
sobre isso que não posso provar, mas 
juntando peças de um quebra-cabeça, eu 
acho que o Roque Santeiro, a novela, foi 
um bode expiatório. Ela ia servir de 
pretexto, era um dado de um golpe, uma 
espécie de Plano COHEN que se estava 
armando e que não deu certo. Isso é que 
eu acho. As razões da proibição da novela 
nao estão dentro da novela, estão fora da 
novela. Lembrem-se que isso foi em 75. 
Em 75 a repressão já havia liquidado com 
todos os grupos guerrilheiros. Havia 
liquidado com a direção do Partido 
Comunista, quem não morreu teve que 
sair do País, enfim, não havia mais 
inimigo à vista. Não havia como justificar 
a máquina da repressão. Precisava criar 
um inimigo novo para justificar as verbas, 
para manter essa máquina. Nessa ocasião, 
então, é que surge a teoria da guerra 
psicológica. Lembram-se? Na Escola 
Superior de Guerra se falava diariamente 
nisso, na guerra psic0lógica: o grande 
inimigo não são os guerrilheiros, não é o 
Partido Comunista; o grande inimigo está 
infiltrado nos meios de comunicação. ~ a 



guerra psicológica que vem orientada de 
Moscou, de Cuba, de Havana, o diabo. 
Era essa a teoria- hoje parece rid(culo, 
né?- da Escola Superior de Guerra. 
Então havia esse negócio contra os meios 
de comunicação: o rádio, a televisão, os 
jornais que são infiltrados de comunistas. 

Na Globo, um editorial contra 
a censura, em 75. Parecia que um 

grupo de guerrilheiros havia 
tomado a televisão de assalto. 

Para ilustrar, devo dizer que em dado 
momento houve uma conferência na 
Escola Superior de Guerra para a qual 
foram convidados dirigentes de várias 
empresas e órgãos de comunicação. Essa 
conferência foi dada por um capitão, que 
era perito em guerra psicológica, 
procurando denionstnir como se fazia 
guerra psicológica de maneira subliminar, 
de modo que as pessoas não percebiam. 
Ele começou exemplificando com os 
anúncios na televisão, a publicidade.'Um 
meio que parece inocente, que ninguém 
percebe~ E deu dois exemplos: um foi o 
primeiro anúncio do Sempre Livre, feito 
pela Marflia Pera. O primeiro anúncio, 
não sei se vocés estão lembrados. Ela dizia 
que o Sempre Livre é macio, e tal, não sei 
o que lá. Depois surgiram vários outros, 
mas só havia aquele naquela época. Então 
o capitão mgstrou esse anúncio. Depois 
mostrou um anúncio de hemorróidas com 
um cavaleiro montado a cavalo. O 
racioc(nio do capitão era o seguinte : os 
comunistas atingindo primeiro o pudor da 
m1,.1lher, segundo, a virilidade do homem, 
visando destruir a famnia. Por incdvel 
que pareça, houve essa sessão na Escola 
Superior de Guerra, à qual assistiram 

vários diretores de empresas. Um deles se 
julgou ofendido e reagiu. Disse : 'Olha, o 
senhor está pensando o quê? Eu não sou 
burro. Isso atenta contra a minha 
inteligência'. Então houve um bate·boca 
e o negócio acabou mal pra burro. O 
coronel que promoveu o encontro teve 
que entrar para acalmar os ânimos. Essa 
era a época. Com o Roque aconteceu 
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o seguinte : a novela foi proibida uma 
semana antes da estréia. Foi proibida mas 
a gente não acreditou na proibição, a 
Globo não acreditou . Achou que acabaria 
conseguindo liberar a novela. Então 
continuou anunciando e fazendo uma 
série de gestões. Até que chegou o dia, 
mesmo, da exibição. A novela estava 
definitivamente proibida. Houve então 
aquele célebre ed itorial que eu não sei se 
vocês lembram : o Jornal Nacional 
terminou com um editorial lido pelo Cid 
Moreira contra a censura. Na Globo, um 
editorial contra a censura, em 75. Depois 
do editorial dizendo que a Globo estava 
querendo elevar o nível da novela, que 
infelizmente a censura não havia 
entendido - era um editorial violento - , 
entrou a apresentação da novela, que era 
muito bonita, até, feita com gravuras 
nordestinas, xilogravuras do Nordeste. O 
povo teve toda a impressão de que a 
Globo ia se rebelar contra a censura e ia 
botar a novela no ar. Um trauma nacional. 
Ar acabou a apresentação, quando devia 
entrar a novela, voltou o Cid Moreira e 
leu de novo o ed ito rial. Olha, eu senti um 
calafrio ... Parecia que um grupo de 
guerrilheiros hav ia tomado a televisão de 
assalto. Foi um negócio terr fvel. 

Yvonne 
Seria genial se a Globo tivesse feito isso 
mesmo: botado a novela no ar. 



Dias 
Acho que ler duas vezes o editorial foi 
pior. Durante meia hora se esperou a 
cassação do canal. Ficou-se meia hora 
aqu i ligado com Brasflia. O Walter Clark 
tremia esperando que o canal fosse 
cassado, o que é que ia acontecer. Depois 
de meia hora foi que chegou a notícia. 
Não ia ser cassado o canal, mas ninguém 
sabia o que iria acontecer no dia seguinte. 

Rubem 
Tem alguma coisa a ver com o Herzog? 

Dias 
Não tem, não. Af tem os dados que 
entram. Por exemplo : nessa semana em 
que se discutiu, em que se tentou liberar 
a novela, um dia chegou alguém e disse 
pra m.im : 'Olha, prenderam um 
subversivo. No bolso desse subversivo foi 
encontrado um plano de subversão 
nacional e um dos itens do plano é a 
novela Roque Santeiro'. Eu disse: 'Pô, eu 
não estou sabendo de porra nenhuma, 
que negócio é esse? Eu quero ver isso.' 
Isso foi uma notícia que chegou no meio. 
Se vocês juntarem essas peças do 
quebra-cabeça ... Outro dado é o 
seguinte: também no decorrer dessa 
semana nós tivemos uma informação, por 
um coronel do SNI , que dizia : 'Olha, 
vocês estão bancando os idiotas. V océs, 
continuando a anunc iar essa novela, estão 
fazendo exatamente aquilo que as pessoas 
que não querem essa novela desejam que 
vocês façam, porque quanto mais barulho 
se fizer em torno disso, melhor pra eles'. 
Tem ma is uma coisa: vocé sabe que 
naquela época vocé não podia noticiar em 
qualquer jornal que alguma coisa tinha 
sido proibida. Uma peça era proibida 
e o jornal recebia uma comunicação:·~ 
proibido dizer que a peça tal foi 
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proibida'. Era esse o clima da época. E 
ele disse: 'Olha, no dia seguinte à estréia 
.da novela, todos os jornais do Brasil vão 
ser liberados para falar da proibição.' 
Realmente, no dia seguinte houve jornais 
que deram página inteira. A Folha de São 
Paulo deu uma página inteira, a última 
página toda, com fotos e tal . Estavam 
liberados os jornais para falar da 
proibição da novela. Bom, você juntando 
esses dados todos, o que é que vocé 
conclui? Estava armado o seguinte: a 
novela proibida, chegava o dia da estréia a 
Globo - que é o que eles esperavam que 
se fizesse- colocava qualquer coisa no ar, 
não dizia nada, ficava aquela grande 
expectativa nacional: por que é que a 
novela não foi ao ar? A Globo não vai 
brigar com o regime, a Globo é uma 
emissora que apóia o regime, vai calar a 
boca, vai aceitar . Muito bem : cria-se 
aquela grande expectativa nacional -por 
que a novela foi proibida? São 20 milhões 
de pessoas esperando a novela e aí vem 
a versão: o plano. A novela fazia parte de 
um plano de subversão. E vinha toda 
aquela cantilinária da guerra psicológica; 
e existia já uma lista de pessoas, 
encabeçada por mim, de pessoas cujas 
cabeças seriam pedidas nos diferentes 
meios de comunicação: no jornal, na 
imprensa. Criava-se aquilo que eles 
queriam, aquele clima que eles queriam. 
Eu não sei se tem lógica, isso, mas é a 
única explicação que eu encontro para as 
coisas que se passaram naqueles dias. ~ 
claro que isso partia de um escalão 
intermediário, compreende? Havia 
pessoas que não sabiam disso, nos 
escalões superiores ... Por exemplo: 
logo depois que saiu o editorial no ar, 
houve um telefonema da Sandra 
Cavalcanti: 'O que é que está 
acontecendo? Eu estou aqui em casa, 



vim ver a novela e de repente ouço um 
editorial atacando a censurai? Que é que 
tá acontecendo?' Eu estava na sala do 
Walter Clark quando ela telefonou. E ela 
disse: 'Acabei de telefonar para o general 
Hugo Abreu', que era o mentor militar 
dela, 'e ele falou que também não sabe de 
nada, que ele também foi pra casa pra ver 
a novela e agora está estarrecido . . .' Quer 
dizer, o general Hugo Abreu, chefe da 
Casa Militar, não sabia. Outros escalões 
parece que sabiam. Talvez o Falcão 
soubesse. Então era coisa de um 
determinado escalão. t a única explicação 
que eu acho. Porque a coisa veio assim : 
primeiro veio uma proibição para as oito 
horas; às oito não pode. Tudo bem, 'e se 
nós resolvermos levar às dez? ' Nada disso 
escrito; comunicação verbal. Nunca vinha 
nada por escrito. 'Bom, se for às dez vai 
ter muitos cortes.' Af dissemos: 'Mas 
apesar dos cortes nós queremos levar.' 
Então respondiam : 'O primeiro capftulo 
tem tanto corte que só restam uns cinco 
minutos.' O segundo? 'O segundo, uns 
oito.' Af eu falei: 'Manda pedir os 
capftulos porque nós vamos levar esses 
cinco minutos, esses oito minutos.' 
Voltava a censura: 'Bom, se vocês 
resolveram levar, a gente vai ter que rever. 
Af dos cinco minutos é capaz de não 
sobrar nada.' Enfim, era pra não levar; 
fizeram aquela coisa pra não levar, havia 
aquela trama. O próprio comunicado da 
censura dá a entender perfeitamente esse 
jogo. 

Waldo 
Uma coisa que me chama muito a atenção 
na novela é que talvez você jogue muito 
com uma certa polaridade de situações 
que para mim é uma estrutura riqufssima. 
Por exemplo: a questão do mito e 
realidade está muito presente, a questão 
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da verdade e da mentira, moralismo de 
um lado, libertinagem de outro. Há um 
jogo ali, a religião e a religiosidade, a 
Igreja tradicional e a Igreja mais ou menos 
progressista - não é muito, mas enfim ... 

Dias 
Não é mais porque não pode, porque a 
censura não deixa. 

Waldo 
De um lado está o poder, quer dizer: o 
segredo está com o poder; o povo é 
especulação. Eu acho que esse jogo 
representa a realidade que nós estamos 
vivendo. Agora, o que me intriga um 
pouco é que o elemento unificador - se 
eu posso chamar assim - de todas essas 
tensões e problemas é um elemento 
religioso. Então volta um pouco à 
primeira questão que o Matta até 
colocou : você, não-c rente, trabalhando o 
sistema de crenças como um instrumento 
de ligação de todo um processo de uma 
pequena cidade, ou de uma c idade média, 
em que você inclusive coloca uma história 
dentro da história . Eu interpreto o filme 
dentro da novela como uma espécie de 
mito que tenta explicar ou agüentar o 
mito da própria história. O que daria uma 
intriga, além dessa questão de como você 
usa a religião- que na história da novela 
é uma eoisa muito mercantil, quer dizer, 
os senhores usam a religião para ganhar 
dinheiro, vender medalhas, e o povo para 
ser explorado por aquilo-, é a questão 
do conflito social, que dentro disso não 
aparece; todo mundo na santa paz do 
Senhor. Você considera a religião como 
uma coisa alienadora, um instrumento 
realmente de conservação das posições, 
ou isso terá um outro desfecho? De 
repente, isso pode ser algum instrumento 
assim de provocação e de mudança 
naquela sociedade? Porque você está 



escrevendo uma realidade, mas eu fico 
perguntando: onde é que ele quer chegar 
com essa dialética? 

Dias 

O mecanismo da religião 
é estagnador. 

Bom, eu não sei. Estou refletindo agora 
sobre isso. Vocé está me colocando uma 
questão ... Como eu disse: eu não 
escrevo para provar nada; nunca escrevi 
para provar coisa alguma e as questões são 
colocadas a posteriori. Por que você fez 
isso? Às vezes é ditrcil para mim explicar. 
Eu nunca me deitei sobre isso, nunca 
refleti sobre isso. ~ assim porque a 
história se desenvolveu assim. ~uma 
coisa muito mais instintiva do que 
racional, premeditada. Eu não sei. 
Parece-me - a( estou falando como 
indiv(duo e não como autor- que 
realmente a religião como instituição é 
alienante. Como instituição, de um modo 
geral. Ela tende sempre a ser 
conservadora, tanto que o Vaticano é 
conservador. Eu aprenderia a distinguir 
religião de religiosos. Acho que você 
pode, sob influência de uma religiosidade, 
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até provocar transformações sociais. 
lmbufdo, vamos dizer assim, de conceitos 
religiosos, de uma visão religiosa, você 
pode até ser um agente transformador da 
real idade, numa pastoral da terra, por 
exemplo. De um modo geral, a religião 

como instituição, o mecanismo da religião 
é estagnador. Desculpe, é uma opinião 
pessoal. Você pode até não concordar 
com nada disso. 

Mana 
Eu acho que a resposta vai ser dada por 
você no final da novela. Por isso eu acho 
que ninguém, claro, vai pedir pra você 
contar o final. Ninguém vai cometer essa 
violência. 

Dias 
Nem eu vou dizer. Aliás, não vou dizer 
até porque eu nem sei. 

Ediç6o: Flávio Lenz 

Texto revisto por Dias Gomes 



Roque Santeiro 

Dois meses depois ... 

Mito e mentira 

RUBEM CtSAR FERNANDES 
- Antropólogo 

O segredo de Roque é bem conhecido: 
"o Santo não existe", "o milagre é uma 
ilusão", "o mito é uma mentira" que 
aproveita aos poderosos. Basta ver para 
não crer . 

No entanto, "a fé do povo" obscurece as 
evidências, e Roque continua invis(vel, 
ainda que circule a céu aberto. Cada um 
que o descobre encontra razões para 
silenciar e, assim, entregando aos poucos 
o seu segredo, ele é progressivamente 
envolvido nas tramas de Asa Branca. Com 
o perdão da palavra, a novela é 
epistemológica, pois que tudo nela gira 
em torno do problema se a verdade pode 
(e deve) ser amplamente conhecida. Disso 
depende o destino da cidade - alguns 
prenunciam a destruição, outros 
prometem "o verdadeiro milagre", este 
sim, produzido pela revelação da verdade, 
nua e crua. A julgar pelo sucesso, nossos 
telespectadores gostam de brincar com 
idéias profundas. 

Mas há uma surpresa. Se o povo destil 
Pafs está refletido na novela, como é 

34 

possfvel que goste dela? Se "a verdade" é 
tão ameaçadora, por que se torna 
divertida no vídeo? Se o povo é fanático 
e vive de ilusão, como pode apreciar esta 
imagem de si mesmo e participar da 
brincadeira irreverente com o Santo? Se 
a devoção é cega, como pode a sua 
fraqueza ganhar tanta visibilidade? Como 
conciliar "o povo" representado na TV 
com o povo que lhe dá recordes de 
audiência? 

A resposta, creio eu, não é diHcil de 
encontrar : os devotos também sabem rir 
de si mesmos. A Globo pôs no ar uma 
caricatura bem feita, e todos concordam 
que é muito divertida. O sucesso da 
novela guarda portanto um segredo que 
talvez escape ao próprio Roque e aos 
demais personagens "esclarecidos" : o 
povo de Asa Branca não é tão ignorante 
quanto parece. 

A caricatura é desenhada à distância. Os 
fiéis cercados de velas ardentes, a rezar 
ladainhas, em postu ras extáticas. O povo 
devoto raramente age, e quando o faz 
move-se em massa, incontrolável. Ou 
então age através de gestos rituais e 
extremos. ~ o promesseiro, quase morto, 
que carrega a cruz de Cristo; o beato Saiu 
a lavar com o sangue a lama da rua; todos 



os olhos vidrados pelo "sobrenatural". 
Não dá para conversar naturalmente r.om 
esses devotas. 

A el ite sabe a verdade e domina a ação, 
dividindo-se segundo interesses ou 
intenções, a conspirar sobre os destinos 
do povo. A caricatura se desfaz, contudo, 
diante de algumas figuras populares. As 
prostitutas são acolhedoras, e a dona da 
casa tem a generosidade das damas dos 
romances de Jorge Amado, com aquela 
sabedoria mundana, única capaz de 
satisfazer os desejos e as fraquezas 
secretas dos homens da cidade. O arraial 
que cerca a igreja na festa do Santo é 
simples e alegre. A rel igião do padre 
progressista, inspiradora de um 
mov imento grevista, é bem razoável. A 
sensualidade faz o gosto geral. Mas a 
imagem do Santo permanece 
incompreens ível, e a sua devoção só pode 
se r representada à distância. 

Em outros tempos, Roque assumiria 
trãnqüilo a sua missão racionalizadora. 
Hoje, porém, está confuso, não sabe bem 
o que fazer da sua verdade. Acredita nela 
ainda o bastante para se assustar com a 
crença dos outros, declarando-a mera 
"ilusão". Continua um herdeiro fiel da 
filosofia ilum inista que pretendia elim inar 
os fantasmas que povoam a imaginação 
("popular", " primitiva") no mundo dos 
mitos, reconhecendo apenas a ex istência 
e os direitos dos "fatos" tangíveis .. Para 
ele, ainda, "mito" é o mesmo qu~ . 
" mentira". Mas já não sabe se a vida em 
sociedade pode subsistir sem a mentira do 
mito. Roque está mesmo confuso. 
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O chocalho 
sobreviverá a Dallas? 

WALDOCESAR 

Não vejo mais Roque Santeiro. Desde a 
estimulante conversa com Dias Gomes, 
em fins de agosto, e este azulado começo 
de novembro, a decadência da novela foi 
progressiva e regular. Os personagens dão 
voltas sobre si mesmos em estereótipos 
que, se já eram exagerados, agora se 
gastaram na exacerbação das caretas, 
chocalhos e fofocas. Nem o dia·a-d ia, o 
capítulo- essencial na telenovela- se 
salva. A propaganda, di reta ou indireta, 
compete com as transas e os cruzamentos 
de transas - o Duarte/Roque levando 
vantagens, senhor principal de um segredo 
que virou secundário e já não cabe no 
verossímil de uma pequena cidade que se 
tornou sociologicamente inviável. O mito 
virou caricatura; e a Igreja, ou melhor, os 
dois padres, se dedicam ao jogo dos 
equívocos- que de tão manjados já são 
adivinhados até pelo olfato do ceguinho 
da praça: " alguma coisa está acontecendo 
em Asa Branca." 
Em Asa Branca não acontece mais nada
e foi preciso deslocar a câmara para 
Dallas, Texas. A novela já acabou. Poderá 
provocar um ou outro suspense ou 
novidade - que os truques e o fôlego das 
imagens e dos intérpretes não são nenhum 
milagre e ainda vão alimentar a 
curiosidade por um desfecho distante no 
tempo, porém apertado .nos espaços cada 
vez mais reduzidos da imaginação de Asa 
Branca; que alimenta também (e se 
alimenta) dos comerciais e do 
merchandising; tantos, que felizmenttt 
não dá para lembrar. 
Onde acontece demais, não acontece 
nada mais. 



Zelito Viana, a propósito 
de Avaeté 

Entrevlstll conet~dlds • 
BRUNA FRANCHETTO, JOSt 

Em meados de 1963, uma tribo de 
índios Cinta Larga foi exterminada com 
bananas de dinamite e metralhadoras no 
Estado de Mato Grosso. Esta história foi 
denunciada por uma testemunha ocular 
do crime - um marinheiro contratado 
como cozinheiro do grupo de execução 
a um missionário. A chacina funciona 
como uma espécie de prólogo, mola 
propulsora da ação de Avaeté: semente 
de vingança, filme de Zelito Viana já 
premiado este ano no Festival de Moscou 
e do Rio de Janeiro. 

A partir do massacre, o di retor constrói 
uma trama em que o cozinheiro Ramiro, 
interpretado por Hugo Carvana, resgata 
da chacina um men ino fndio, único 
sobrevivente. Seguindo a trajetória de 
Ramiro e Avã (este interpretado pelo 
fndio Macsuara Kadiuéu). o filme .conta 
a "história de uma amizade impossível, 
entre o drama e seu agente, em um crime 
(quase) sem castigo", afirma Zelito. 

A entrevista com o diretor Zelito Viana 
(Mor,., fi vida. •verina e Terra dos índios 
são dois tftulo$ anteriores de sua 
filmografia), organizada para este número 
de Comunicaç(Jes do /SER, contou com a 
participaçio de Bruna Franchetto, 
!!!'tropóloga; Tico Rios, da Veneta 
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/NA CIO PARENTE, PATR{C/A 
MONTE·MÓR e TICO RIOS 

Produções e estudante de Ciências 
Sociais; José I nacio Parente, psicanalista 
e cineasta; e Patrícia Monte-Mór, 
antropóloga, representando o ISER. 

Pau·ícia -
Zelito, o Avaeté é o seu segundo filme 
que trata da questão indígena de uma 
certa forma. Por que essa sua relação 
assim tão íntima com o tema? Eu sei 
também que você já trabalhou nessa 
região, não sei se fo i fazendo Terra dos 
lndios, mas o fato de você ter ido fil mar 
Avaeté lá no Mato Grosso foi também por 
já ter um determinado conhecimento na 
área, não é isso? Conta essa história! 

Zelito -
Basicamente surgiu do seguinte : quando 
fui fazer a pesqu isa para Terra dos índios, 
em primeiro luga r eu não entendia nada 
de índio, absolutamente nada. Era um 
assunto que não faz ia parte das minhas 
preocupações, tanto que eu até nem sabia 
que existia índio em São Paulo, no Rio 
Grande do Sul. isso por volta de 1975, 
dez anos atrás. A gente não sabe, por 
exemplo, que a ma ioria dos fndios está 
aqui pra baixo, não está pra cima. Os 
Terena esta'o ali no Mato Grosso do Sul. 
Enta-o a gente pensa sempre em fndio nu 
na Amazónia, no Xingu - a imagem que 



vem do fndio é essa. Eu não sabia de 
oada, mas a( surgiu a oportunidade de 
fazer um piloto para a televisão. Eu 
apresentei um projeto sobre o Brasil. Na 
verdade era uma série de 26 filmes sobre 
o Brasil, com índios, camponeses, 
operários, cultura ... Acabei 
apresentando o projeto na 
EMBRAFILME, que me apoiou para que 
eu fizesse o primeiro filme, escolhido o 
tema do (ndio. A( eu comecei. A primeira 
coisa que fiz foi uma entrevista com o 
Darcy Ribeiro, que era uma pessoa que eu 
conhecia e que entendia de fndio. Fomos 
conversando, eu fui lendo, estudando, 
pesquisando, chamei antropólogos, 
chamei a Ugia Simonian, uma moça que 
trabalha no Rio Grande do Sul com os 
Kaingang. Ch.amei o Carlos Moreira e a( 

fui me inteirando. 

Patrfcia -
Foi exatamente no momento em que 
surgiam as comissões pró-fndio e todo o 
debate sobre a demarcação das terras 
indfgenas .. . 

Zelito -
Foi quando começou o negócio de 
emancipação ... 

Patrícia -
Era o ano de 1978: "pela demarcação"! 

Zelito -
O filme que eu ia fazer começava com o 
descobrimento do Brasil etc. Eu fui 
conversar com o padre lazzi, que foi meu 
professor de latim no Colégio Santo 
Inácio e fundador do CIMI. Uma 
belfssima figura, uma extraordinária 
figura . Eu falei com ele assim: "Padre, eu 
vou fazer um filme sobre (ndio. Como é 
_que o senhor acha que eu devia abordar 
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isso? Qual é o problema fundamental?" 
Ele me falou: "Olha: terra. Não tem outro 
assunto. Você esquece o resto, esquece 
tudo o que você está pensando de cultura, 
de nego pescando, o sujeito bonito, forte, 
e se concentra no problema fundamental 
da terra." Isso na verdade era a resposta, 
digamos assim, que eu já tinha das minhas 
entrevistas com os próprios fndios. Entlo 
eu resolvi fazer um filme sobre terra dos 
fndios. O filme se chamava Da terra dos 
fndios ou os fndios sem terra. Depois 
simplificamos o t(tulo para Terra dos 
fndios. Na pesquisa disso, eu descobri 
dezenas de histórias. Tem centenas de 
casos de crimes que aconteceram com os 
fndios no Brasil, de todos os tipos, e que 
dão filmes extraordinários. Inclusive tem 
um filão enorme -que o Avaeté, digamos 
assim, é um dos primeiros representantes 
- para o cinema brasileiro, que é o 
negócio das novas fronteiras, da expansão 
desse Brasil louco, que são essas cidades 
que se fazem da noite para o dia. Esses 
projetas de colonização, conflito de 
posseiro, de (ndio, de padre: isso a( é um 
western. ~ a expansão das fronteiras 
agrfcolas, e dá milhões de filmes. Desses 
todos eu escolhi um, o massacre dos 
Cinta Larga, por me parecer exemplar 
pela violência com que foi feito. 

Tico-
A diferença é que aqui a gente nlo tem 
aqueles caras azuis montados a cavalo e 
espadados. 

Zelito -
Exatamente. Isso a( é um dos problemas 
sérios dos índios no Brasil. Por exemplo: 
nos Estados Unidos havia uma guerra 
declarada entre os Estados Unidos e a 
naçio Sioux. Entlo quem matava índio 
era sujeito fardado, e tem tratado de paz 



entre Touro-sentado e o general fulano de 
tal. Isso a( tem um lado sanguinário, mas 
tem o lado positivo que é o 
reconhecimento da nação indfgena. 

Tico-
Sem contar o reconhecimento de que 
quando o Sioux faz o tratado, a terra 
passa a pertencer ao Sioux, não é de 
usufruto do Sioux. 

Zelito -
Exatamente. Isso é um dado fundamental 
de diferença. O Brasil, por exemplo, 
nunca reconheceu (ndio como índio. 
Reconheceu como brasileiro que não sabe 
falar português, não é isso? São silv(colas, 
são habitantes das selvas. Gente que está 
a( para ser catequizada, gente que está a( 

para ser integrada, sem respeito algum. Eu 
acho que esse é o problema central dos 
índios no Brasil: os povos não são 
reconhecidos como povos. Ninguém 
imagina abrir uma estrada pelo meio do 
Paraguai sem falar com o Stroessner; não 
passa na cabeça de nenhum governante. 
Mas você passa uma estrada no meio dos 
Nhambiquara e não fala com nenhum 
Nhambiquara, porque na verdade você 
ignora a existência dos Nhambiquara 
como um povo com a sua cultura. 

Patr(cia -
Agora é a questão dos lanomami que se 
discute: "Pra que tanta terra para aqueles 
selvagens?", é um dos argumentos contra 
o estabelecimento do Parque. 

Zelito -
E o Brasil tem tanta terra . . . 
Nós temos 100 milhões de habitantes, 
não é isso? Podia pe~feitamente caber 
tudo em São Paulo e Paraná. A Alemanha 
tem 57 milhões de habitantes num espaço 

equivalente à metade do Paraná. E de 
tudo que eu li, com relação à pesquisa 
para Terra dos fndios, foi a história do 
massacre dos Cinta Larga a que mais me 
mobilizou. 

Patr(cia -
Essa história do Avaeté? 

Zelito -
É. Daí pra frente, eu tinha duas maneiras 
de abordar o tema: ou eu fazia a 
investigação real do fato - o fato Cinta 
Larga - , o que daria um filme também 
evidentemente interessante, na medida 
em que tem gente viva a(, tem gente que 
participou - padre João, que recebeu a 
denúncia, está vivo - , ou faria o que fiz, 
emAvaeté. 
Patrícia -
O padre está vivo? 

Zelito -
Está. O padre que recebeu a denúncia . 
está vivo. 
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Patrícia -
E o Avá? 

'Zelito -
Não, não existe. Quer dizer, não sobrou 
ninguém do massacre. O massacre foi 
muito mais violento, o massacre de 
verdade foi muito mais violento do que o 
que está no filme. 

Tico-
O Avá não existe? 

Zelito -
Não. O que aconteceu foi o seguinte: 
uma famOia sobrou. Foi um massacre po r 
terra. Primeiro eles jogaram a banana de 
dinamite; isso é o relato do cozinheiro. 



Patrfcia -
Eu li no Jornal do Brasil, numa crftica de 
Avaeté feita por Wilson Cunha, a 
descrição do massacre, mas fiquei sem 
entender : afinal, quem sobrou? 

Zelito -
Não sobrou ninguém. O fato real é o 
seguinte : uma famflia indígena escapou 
do massacre aos Cinta Larga. Um dos 
participantes do massacre matou o pai e 
começou a tentar violentar a mãe. Os 
filhos- havia duas crianças - começaram 
a ir em cima para tentar tirar o sujeito de 
cima da mãe. Af eles pegaram os meninos 
pelo pé, balançaram e esmagaram a 
cabeça na pedra. Você imagina que 
loucura! Violentaram a mulher e 
cortaram-na ao meio, da vagina até o 
esterno·. 

Patrícia 
Isso é descrito por quem? 

Zelito -
Isso é descrito numa comissão de 
inquérito, a partir da denúncia do 
cozinheiro, que havia participado da 
expedição, a um padre. 

Patrícia -
Não tem fotos? 

Zelito -
Existe uma foto que foi montada, que 
não é verdadeira. Ela foi montada pela 
imprensa internacional. Justamente esse 
massacre foi a causa da vinda para cá de 
uma comissão de direitos humanos em 
67. O massacre ocorreu em 1963. A 
primeira coisa que apareceu do éxterior 
depois do golpe, tentando ver ou discutir 
qualquer coisa, foi uma comissão de 
direitos humanos, em 67. 

39 

Tico-
Já era ligada ao Tribunal Bertrand 
Russell? 

Zelito -
Possivelmente ligada ao Tribunal Bertrand 
Russell. Essa comissão veio baseada nessa 
foto que foi publicada na imprensa da 
Suíça e saiu publicada na imprensa 
mundial: a fotomontagem da fndia com 
as pernas abertas, pendurada na árvore e 
rachada ao meio, "como uma paca". 

Bruna -
Aquela cena do filme é uma coisa 
horrfvel! 

Zelito -
Ficou bem feito, esse é que é o problema 
sério. Ficou bem feito. Mas o massacre 
em si foi muito mais violento do que está 
no filme. Eu não tive coragem de botar o 
sujeito balançando a criancinha pelos pés 
e esmagando a cabeça dela numa pedra, 
porque os miolos inclusive estouraram e 
foram na cara do sujeito. r; descrito 
assim. 

Patrícia 
Tem então essa história do cozinheiro que 
é verdadeira. Mas e o filme? É uma 
recriação a partir dessa história? 

Zelito -
Da r para frente tem algumas coisas que 
são recriadas e tem muitas coisas que são 
reais. Por exemplo: o personagem do 
delegado realmente existiu. Houve um 
delegado que foi para lá tentar fazer o 
inquérito e chegou até próximo do 
Machado; no caso, do Junqueira, o 
poderoso fazendeiro da região responsável 
pela chacina. 



Patrfcia -
E o Avá, é uma criação? 

Zellto -
Ficção. O Avá é uma criação. O (ndio 
sobrevivente é uma criação total. O 
Ramiro (cozinheiro) também é uma 
criação. 

Tico-
Não é uma questão de veracidade, mas 
uma coisa que me pareceu estranho foi 
que o Avá parece possuir geneticamente a 
cultura ind fgena . Obviamente a ficção 
pode se dar a esse tipo de luxo, mas fica 
estranho porque parece que o Avá fica 
depositário dos A vá. 

Patrfcia -
Parece que ele é mais (ndio do que 
deveria. 

Jolélnacio 
Ele nio se perde no branco; ele continua. 

Zelito -
São duas as justificativas para isso: 
primeiramente é a influência do padre, 
porque no pedodo em que o Avá saiu da 
companhia do cozinheiro, ele foi educado 
e criado por uma pessoa que estava 
interessada em preservar a cultura dele : o 
padre Bruno, no filme. Ele poderia ter ido 
para a cidade grande; a(, evidentemente, a 
inverossimilhança seria maior. Depois tem 
uma coisa que o Darcy Ribeiro diz 
sempre, que eu acho que é verdadeira : é 
que o fndio nlo deixa de ser rndio porque 
nós não deixamos que ele deixe de ser 
índio. A gente o vê como fndio, 
compreendeu 7 Quer dizer : o sujeito, por 
mais que ele queira, nlo consegue. Tem 
muito índio que quer mudar - feito·o 
cigano, feito o judeu. O judeu é judeu. 
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O sujeito nlo quer ser judeu, não é da 
religião ou nlo tem nada a ver com isso, 
mas é judeu porque termina em algum 
momento pintando esse dado. É um dado 
cultural que está ne le ali, atavicamente. 
Então, no caso de A vá, ele foi criado por 
um padre que estimulou nele a 
compreensão da sua cultura. 

Patrícia -
É, e o próprio encontro de A vá com o 
padre se dá quando este mostrava músicas 
da tàl tribo exterminada a uma 
comunidade na região do massacre, 
contando essa histór ia. 

Zelito -
A história da tribo de Avá. Quer dizer: o 
padre é uma pessoa preocupada com essa 
questão. Aquele padre é um protótipo do 
padre progressista que tem pelo interior. 

Patrícia -
Eu fiquei pensando que a questão d~ 
identidade, no filme , está sendo 
trabalhada o tempo todo: há uma cena 
em que o Ramiro fala : "Vai embora, 
grumete! "; ele va i, mas volta, e o Ramiro 
fala pra ele : "Ah, você não existe maisl " , 
e o Avá começa a se pintar. É muito 
bonito. Mas tem momentos em que ele 
parece ser mais (ndio do que deveria ser. 
Tendo sobrevivido, ainda tão pequeno, 
àquele massacre todo, como é que ele 
guardou toda a sua cultura? 

Zelito - · 
Porque deve ser uma coisa terrfvel você 
perder as referências. A liberdade de 
criação é grande na medida em que você 
não pode imaginar o que seja um 
personagem que perde toda a sua 
referência. 



Tico-
Perde a cu ltura e perde a identidade. 

Zel ito -
Ele perdeu tudo. Então a que ele se 
apega? Ele se apega àquela fala dele : "T ô 
cumé! Tô cumé!" Ele fi ca com aquilo na 
cabeça. 

Patrícia 
Porque têm coisas, comportamentos, 
rituais. Por exemplo : na hora da morte do 
padre, são costumes de que só pessoas 
mais velhas teriam o domínio. 

Zelito -
É, mas ali já est á na fábula! 

Bruna -
É engraçado porque o próprio ator que 
personif ica o Avá na vida real é uma 
fi gu ra tfpica dessa biografia. 

Zel ito -
É, o Macsul3ra saiu com dez anos de idade 
da aldeia dele. 

Bruna -
Porque é um fndio que provém de um 
grupo de Kadiuéus, que já é um grupo 
que poderíamos defi nir como 
"aculturados", um grupo que tem um 
contato secular cuja economia é uma 
economia regional e que tem uma 
história de uma pessoa que saiu. O 
Macsuara saiu da aldeia, passou por 
fazendas, foi para São Paulo etc. 

Patrfcia -
Parece que a primeira lrngua que 
aprendeu foi o português. 

Zelito -
E ele entrou nesse barato. 

41 

Patrfcia -
Ele diz numa entrevista que descobriu 
que o que ele aprendia sobre os fndios é 
que eles eram os ferozes, os que matavam . 
Diz ter sido preciso sair da aldeia, correr 
estados, ir ao exterior, para ele mesmo 
descobrir a verdadeira história dos fndios. 

Zelito -
A partir de um determinado momento do 
filme, basicamente da morte do padre, ele 
entrou num barato ... 

Patrfcia -
De ser fndio7 

Zelito -
De ser fndio. Entrou mesmo. Ele entrou 
no personagem violentamente. Por 
exemplo: aquela cena final, aquilo é dele, 
entendeu? Ali eu disse pra ele: "Olha, 
você chora como choravam os seus avós." 
Ele não sabe, também. Ar veio da cabeça 
dele aquela coisa. A I fngua que ele fala ali 
eu não sei nem que língua é. O filme tem 
umas dez lrnguas diferentes. Eu fiz 
questão que ele não ficasse preocupado 
com a unidade na medida em que os 
Avaeté não existem. A começar por ar : 
Avaeté não existe. 

Bruna -
Um antropólogo, um etnólogo talvez 
notasse e se ressentisse dessa falta de 
detalhamento cultural, de fidelidade 
étnico-cultural em termos de lfngua. 

Zelito -
Mas você sabe que nenhum reclamou 
disso? Eu inclusive tinha essa 
preocupação com os antropólogos. 

Patrfcia -
Eu vi uma pessoa que ficava o tempo 



·t.odo preocupada com isso, vendo o filme: 
"Espera ar: A-v-a-11-t-é não pode." 

Zelito -
Não, "Avaeté pode. 

Patrfcia -
Quer dizer homem grande? 

Zelito -
Não, homem de verdade. 

Patrfcia -
É muito homem. 

Zelito -
Avaeté é a mesma coisa que Araueté. 

Bruna 
Tu pi. 

Zelito 
É, tupi. Homem, muito homem, homem 
de verdade. 

Bruna -
Vocé não se preocupou com isso não, né 7 

Zelito -
Não, eu me preocupei justamente ao 
contrário porque na medida em que eu 
tivesse uma unidade tribal, eu tinha que 
estar falando desta tribo. Por exemplo: 
ele faz o papel do pai também, não é isso? 
Quer dizer: o próprio faz o papel do pai 
no começo. Ali ele se pintou como o 
fndio do Xingu; não tem nada a ver com 
aqueles fndios que estão ali. 

José lnacio -
Comparando o teu filme Terra dos fndios 
com Avaeté, este, a meu ver, tem uma 
maturidade surpreendentemente maior do 
que o primeiro. Eu acho que esse aspecto 
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documental de Terra dos fndios transmite 
menos realidade do que a ficção de 
Avaeté. Essa realidade, em termos de 
corresponder à tribo e ã lfngua, é uma 
realidade que o documentário que foi 
Terra dos fndios buscava. 

Zelito __: 
Justamente; eu passei a ter um certo grilo 
com documentário, com documentário de 
cinema-verdade, por causa desse tipo de 
coisa. Você dá a impressão de que não 
está manipulando mas está, no momento 
em que aquilo que eu quero dizer eu 
passo pra boca de outra pessoa e a outra 
pessoa fala aquilo como verdade. 

Patrícia -
Ela está falando o que você está 
esperando. 

Zelito -
Pois é. E se ela não fala eu corto na 
moviola, eu troco, eu manipulo aquela 
coisa . 

José I nacio -
E você fica do lado de fora. 

Zelito -
Exatamente, e fico do lado de fora, o que 
é uma coisa falsa, uma coisa até de uma 
certa maneira desonesta, quer dizer, se 
você levar ao paradoxismo da coisa, é 
uma coisa putain, como diz o francês. 
Agora, na ficção não, porque na ficção 

quem está falando ali sou eu, de uma 
certa maneira, através daquele cara .. . 
Eu não estou enganando ninguém que 
aquele cara é um fndio ou é um padre, o 
Jonas Bloch. Todo mundo sabe que ele 
faz novela e faz propaganda do Omo. 



José lnacio-
Eu gostei muito do filme, vi duas vezes. 
Da primeira vez tive um impacto 
emocional . Eu acho que tem uma 
maturidade de linguagem. Da segunda 
vez, comecei a ver com um olhar mais 
crrtico, com mais detalhes, analisando 
mais. Ar eu comecei a sentir, por 
exemplo, que o filme tem três pedaços 
grandes: aquela parte do massacre, a 
história do Ramiro na selva e a parte de 
São Paulo. Eu começo a reconhecer um 
certo problema de unidade no filme. Para 
mim, o filme cai um pouco na parte de 
São Paulo. Fica um pouco apressado, e ãs 
vezes eu reconheço umas soluções um 
pouco fáceis nessa parte. Gosto demais 
da primeira parte e da segunda; na 
terceira parte caiu um pouco o meu 
entusiasmo. Como um todo, eu acho um 
filme fantástico. Nada fica do lado de 
fora. Tem a televisão, o papel da 
televisão, o papel da classe dominante, 
o papel do Exército, da polfcia, da 
Câmara dos Deputados, entende? Do 
público, do fndi o, da culpa do branco etc. 
Você consegue vincular tudo. Acho isso 
fenomenal como estratégia de roteiro. 
Agora, uma coisa que me chamou muito a 
atenção e uma das coisas com que eu mais 
me preocupo no filme é a relação que tem 
o Ramiro com o Avá. 

Zelito -
Isso é a coisa de que eu mais gosto, 
também. 

José lnacio -
Como a gente pode analisar essa questão? 
Eu tive bastante ligado com o Xingu. 
Passei um mês e meio com os rndios no 
Parque, integrando uma equipe do 
Ministério da Saúde. T ive contato com os 
Txucarramãe, Camaiurá, Ticão, Suyá etc., 

num projeto coordenado pelo Noel 
Nutels. Meu trabalho era como fotógrafo. 
Foi uma experiência fascinante para mim, 
e influenciou profundamente o meu 
'trabalho no consultório, como 
psicanalista. Apesar de não ser um 
antropólogo, acabei falando muito sobre · 
índio a partir dar: conferências, fotos etc. 
Aquela história toda do A vá e do Ramiro 
eu acho que dá margem a muitas 
hipóteses e interpretações. Você já tinha 
uma interpretação prévia dessa relação ou 
foi como um sonho seu, devendo ser 
interpretado a posteriori7 Os dois não se 
soltam! O dominador e o dominado não 
se desgrudam. O dominador precisa do 
dominado e vice-versa. Qual foi a sua 
intenção? ~fácil de se entender que a 
culpa do dominador não deixe que ele se 
liberte do dominado. ~ mais ditrcil, no 
entanto, de se entender ·as razões do 
dominado. Seria fasdnio7 
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Zelito -
~ uma coisa muito estranha você ter na 
sua frente o s(mbolo da sua tragédia, da 
sua destruição. ~ uma situação limite. 
Eu na verdade não fiz muita teoria sobre 
o assunto. O que me fascinava, digamos 
assim, era uma amizade imposs(vel, quer 
dizer, era discutir um pouco esse 
sentimento que todo mundo tem de 
amizade, de você querer se ligar a uma 
pessoa. Na verdade, o resultado é para 
vocês, analistas, analisarem, tá certo? 
Aquilo que eu procurei mostrar no filme 
é a tentativa que o Ramiro tem de se ver 
livre daquilo (Avá), a vontade que ele 
tem, e ao mesmo tempo o carinho que ele 
tem por aquela figura; o outro (Avá) 
querendo ir embora, mas a única 
referência que ele tem na vida é aquele 
sujeito (Ramiro) . 



Patrrcia -
Porque ele, o próprio ' Ramiro, é uma 
figura muito contraditória. Isso permitia 
essa relação meio louca. 

Zelito -
Na verdade, aquele rndio para ele era a 
única pessoa que restava. 

José I na cio -
Única referência. 

Tlco-
O elo de existência. 

Zelito -
Talvez eu não tenha conseguido ir fundo 
porque realmente é uma relação muito 
complicada. Nesse filme, por exemplo, eu 
tomei sustos ao ver os personagens que 
tinha inventado. ~uma coisa que sempre 
me assusta. De repente o Ramiro movia o 
Carvana; por exemplo: ele entrou de tal 
maneira no Ramiro, que na cena da morte 
dele ele sofreu tudo aquilo, ele -
desencarnou o Ramiro, a última coisa que 
nós filmamos dele. O personagp.m é muito 
rico, e é incr(vel você ter a oportunidade 
de dar a um ator um personagem que 
permita a ele envelhecer, chorar, rir e 
todo n(vel de exigência. O Carvana fez 
um trabalho de ator muito sério, mesmo. 
Ele trabalhou profundamente. Nós 
passamos 15 dias no mato. Como ele diz, 
ele é filho do concretex com o redimix. 
Ele é urbano, e dizia : "Bom, eu não posso 
filmar isso ar direto ; eu tenho que passar 
um tempo no mato." 

Patrrcia -
Às vésperas da filmagem eu o vi num 
carro chapa branca da FUNARJ, lendo 
um jornal. Eu pensei: "Nfo posso . 
acreditar que o Carvana vai pro meio da 

selva." 

Zelito -
Mas foi mesmo. Passamos 15 dias lá sem 
fazer nada, tomando banho de rio, para 
ele conhecer o mato, andar pela mata. E 
ele fez um trabalho muito sério para 
desencar.nar. Então eu falei que tomava 
susto ãs vezes ao ver, viva, uma coisa que 
eu havia criado. Acho que isso é a coisa 
mais bonita da criação: é você ver a 
própria criação se perder por si própria. 
por conta própria. 

Patrrcia -
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Zelito, sobre a questão de trabalhar com 
atores não profissionais, como foi a sua 
experiência tendo (ndios como atores? 

Zelito -
Ali foi genia l. Foi uma experiência 
fantástica . 

Patr(cia -
Como é que foi feito aquele cenário 
todo? 

Zelito 
Foram eles que fizeram. A cenografia é 
deles. 

Patrrcia 
E como foi essa relação? 

Zelito -
Olha, eu devo muito isso ao Chiquinho 
Diaz, ao Marquinho, meu filho, e ao 
Alvarenga, que trabalharam comigo e que 
ficaram morando com os {ndios, os 
lrikibtsa. Eles nã'o estavam com a 
prodCJção, eles nã'o ficaram com a gente 
no hotel; eles moravam com os {ndios, na 
aldeia mesmo. Então eles criaram uma 
relação muito próx ima, e os lrikibtsa têm 



a vantagem de ter gente que já teve um 
curso ginasial e gente bastante primitiva, 
que nem sabe falar português. A maioria 
dos fndios, aliás, que trabalha no filme, 
não fala português. Os que tinham 
possibilidade de ler o roteiro leram, se 
interessaram e entraram no barato do 
filme . Inclusive quando um errava, os 
outros davam uma bronca fantástica. Foi 
incrfvel. Você chegava no setting de 
filmagem e tinha uma aldeia mesmo. Eles 
construíram e moraram lá durante uma 
semana antes da aldeia ser massacrada, 
pra poder criar o clima, dar o ar de 
aldeia. Não tem uma cena documental! 

Tico -
Deixa eu lhe fazer duas perguntas. A 
primeira: como é que foi essa sua relação 
com o lndio? Como é que foi o contato? 
Quem foi que fez o contato para você 
trabalhar com os (ndios? E depois. como 
é que foi a relação de produção do filme? 
Eles ganharam ou não ganharam. essas 
coisas assim práticas. objetivas? 

Zelito -
Quem me levou ali primeiro foi quem leu 
o roteiro. O. Tomás Baldulno. Ele leu o 
roteiro do filme, que é infactlvel. Se você 
ler e não tiver um conhecimento dos 
índios muito grande. v~ tem a 
impressão de que não vai conseguir fazer 
aquilo nunca. O. Tomás, quando leu o 
roteiro, falou assim: "Eu tenho uma 
tribo para você fazer este filme, que vai 
topar fazer etc". Pegamos o seu famoso 
aviãozinho, a " arara vermelha", e 'tomos 
lá nos lrikíbtsa. Lá havia todas as 
condições. Conhecemos o Roque, que é 
o cacique que toma conta de um pedaço 
do Barranco Vermelho. Lá tinha um 
padre. que se chama Baldulno. que não 
estava na área quando nós fomos da 
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pnme1ra vez. Eu acertei tudo com o 
Roque e voltei para o Rio. Fui me 
encontrar com o padre Baldu(no em São 
Paulo, e ele dizia: "Não, não vamos fazer 
lá em rio acima, não; vamos fazer rio 
abaixo. Não vamos fazer nada lá no 
Roque ; vamos fazer tudo aqui". Porque 
há uma certa divisão de poder, lá. De 
Fontanilha para cima, quem manda é 
Roque; de Fontanilha para baixo quem 
manda é o padre. Então o padre disse: 
"Não, não vamos fazer nada no Roque; 
vamos fazer aqui". Evidentemente que 
para o rio abaixo, ou seja, para o norte, é 
muito mais bonito. A paisagem é muito 
ma1s bonita. e quanto mais você vai para 
o norte, quanto mais você desce o rio, 
mais os índios são primitivos. AI eu voltei 
lá, fui fazer uma locação com o padre 
Baldu I no, fizemos a locação toda, ele foi 
o nosso piloto de lancha, e acertamos 
tudo para fazer lá em cima, num lugar 
especifico. 

Patrícia -
Na área do padre. 

Zelito -
Na área do padre. 

Patrícia -
E o Roque não ficou bravo com isso? 

Zelito -
Ele ficou meio chateado. Essa história é 
engraçad(ssima. Eu mandei o roteiro para 
o padre Balduíno, e quando eu cheguei lá 
ele estava uma arara, uma onça, porque 
no roteiro eu tinha colocado também o 
Barranco Vermelho, que é a área do 
Roque. Onde o padre está é uma aldeia 
ind(gena, mas parece uma cidadezinha : 
tem um caminhio e tal. Entio eu tinha 
posto uma cena ali. mas não como aldeia. 



O padre tinha dito que eu não podia 
filmar aldeia nenhuma. Eu não tinha 
interesse nenhum em filmar a aldeia; o 
que eu queria filmar era a aldeia dos 
Avaeté. Ele ficou danado com isso, 
porque eu estava fazendo um pedaço do 
filme na área dele e um pedaço na área do 
Roque. Ar começou a criar um certo 
problema na filmagem, até que um dia ele 
me ameaçou com a PoHcia Federal. 

Patricia -
O padre? 

Zelito -
É. Deu uma confusão! Esse padre é 
maluco. Eu estava filmando na beira do 
rio, ele foi lá e mandou parar a filmagem. 
Resultado: tocou fogo na aldeia que 
tinham construido, os índios se pintaram 
de guerra pra matar a gente, uma 
confusão! ... Eu acredito em 1/3 dessas 
histórias todas porque eu não vi fndio 
nenhum pintado de guerra. Essas histórias 
de mato crescem: a onça apareceu, 
começam a cantar ... Mas o fato objetivo 
é que eu, de repente, não tinha onde 
filmar, porque toda a minha locação, 
todo o trabalho que eu tinha feito com 
todos os (ndios que eu tinha conversado 
- os fndios que já sabiam o que era o 
filme etc- estava perdido. Resultado: 
não trabalhava mais. A r eu fui ao Roque, 
o velho Roque, o velho e bom Roque, 
que aliás é pai do Gilson, que é um dos 
atores do filme, pai do segundo 
indiozinho .. . 

Patricia -
O Avá pequenininho? 

Zelito -
O segundo. O Avé médio. Resolvemos 
fazer o filme onde seria originalmente, 

com o apoio total do Roque. Era onde eu 
tinha ido a primeira vez com D. Tomás. 
Então ficava o problema de arranjar 
índios que fossem fndios mesmo, porque 
na aldeia do Roque as pessoas já são 
bastante aculturadas. (A antiga missão era 
lá, no Barranco Vermelho.) O Roque 
partiu para falar novamente com os 
índios. O resultado foi que no fim das 
contas todos queriam participar do filme. 
Só o padre ficou sozinho, e foi embora do 
local, danado. 

Patrrcia -
Quer dizer que os fndios da área dele 
foram participar do filme? 

Zelito -
Os próprios fndios da área dele é que 
foram pra lá, porque não tinha índio rio 
acima, para o sul. Não tinha nenhum 
índio que pudesse trabalhar no filme 
porque era tudo caboclo, meio 
acaboclado. As mulheres, sobretudo, . 
tinham que usar aqueles colares, tinham 
que ficar nuas. Tinha que ser índio mais 
primitivo para topar. Então todos 
concordaram e vieram. Essa confusão, 
no fim das contas, veio pra bem, porque 

·aí eles resolveram tomar peito e dizer : 
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" Não, vamos fazer direito. Vamos fazer o 
que tem de ser feito" . Eu leve i um livro, 
aliás o cenógrafo do filme levou um livro, 
de mil novecentos e quarenta e poucos, 
de um antropólogo, que fez com que eles 
começassem a se reconhecer, a ver como é 
que eram as casas antigamente; alguns 
tinham até esquecido como é que eram os 
colares. Entraram rium barato tal que se 
eu não os parasse eu não faz ia a filmagem, 
porque eles diziam assim: "Não, essa 
panela não pode porque não tem o 
barro". Eu dizia: " Não faz mal, va.mos 
fazer com qualquer barro!" E a resposta : 



"Não, qualquer barro eu não posso fazer 
e não faço". Vai brincar com negócio de 
identidade! Eles entraram no barato de 
fazer como era mesmo. Já que é pra 
voltar, então vamos fazer mesmo a sério, 
vamos lá! E fizeram mesmo aquelas 
flechas, tudo. Uma mulher teceu uma 
rede, eu até t rouxe para o Rio. 

Tico-
Mas enquanto isso eles pararam com o 
trabalho deles? 

Zelito -
Não, mas eles ganharam. 

Tico-
Ganharam como atores ou porque 
estavam cedendo o território? 

Zelito -
Eles ganharam de diversas maneiras. 
Algumas coisas foram, digamos assim, 
instituciona is : um dinheiro que eu dei, 
mais um motor de popa - foram coisas 
para a comun idade. 

Bruna -
Isso é praxe, não é? 

Zelito -
É, coisas para a comunidade. Agora, cada 
uma das pessoas que trabalhou ganhou o 
seu salário como se fosse da equipe. Eu 
t inha piloto de lancha, eu tinha piloto do 
regatão, o sujeito da produção, tudo 
fndio. Todos eram fndios. Tinha umas 
dez pessoas na equipe de filmagem. Se os 
índios não me ajudassem, não só como 
atores, eu não podia fazer o filme. Eu não 
comia. Eles é que pescavam, eles é que 
arrumavam a comida. 
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José lnacio -
Quanto tempo voct1 demorou para fazer 
Avaeté? 

Zelito -
Filmagem efetiva, sete semanas, mas de 
mato tem umas nove semanas. E isso não 
é tudo do filme : tem a parte de São 
Paulo, a parte do Rio, a de Brasflia. 

José lnacio-
Foi um filme de diffcil produção. 

Zelito -
Seria impossfvel se eu não tivesse tido 
aquele apoio todo. 

José lnacio -
Esse tipo de trabalho que você 
desenvolveu, de permitir que o fndio não 
seja só um objeto mas sim sujeito do 
filme, você diz que os fndios recuperaram 
a identidade ao trabalharem como atares. 
Como é isso? 

Zelito -
Essa experiência foi importantfssima pra 
eles. Inclusive eles discutiam e 
conversavam muito sobre isso. 

Josélnacio-
Voe§ já voltou pra mostrar o filme 
pra eles? 

Zelito -
Eu estou precisando. Inclusive já recebi 
dois recados de que estão até meio 
chateados. Esse filme tem duas coisas 
importantes,que é recuperar o Macsuara 
para a causa ind(gena e o Hugo Carvana 
para ser ator. 
Josélnacio-
Com relação ao seu estilo de direção, 
permitindo aos fndios criarem o seu 



próprio roteiro etc., eu achei fantástico. 
Você possibilitou que eles se retratassem 
e que reconhecessem a sua própria 
identidade, que pensassem na sua história 
e na sua origem. 

Zelito -
Isso foi uma coisa, rapaz, emocionante! 
No caso das mulheres índias, sobretudo 
porque as mulheres, pra ficarem nuas, 
eram as mais tímidas. De repente uma 
resolveu ficar e começou a brigar com as 
outras: "Que que há? Fica nua. Qual é o 
problema?" E ela começou a catequizar 
as outras pra voltarem a ser como eram. 
De repente elas passaram a refazer a casa 
das mulheres, como é que era, como é 
que se fazia uma rede, e daí por diante. 

Patr(cia -
Tinha velhos também? 

Zelito -
Tinha velhos. A velha foi a primeira a 
ficar nua. Com os velhos foi muito mais 
fácil, não houve problema. 

José lnacio-
Aquela cena em que a mulher é partida ao 
meio e violentada ... Ela é índia? 

Zelito -
Não, aquela mulher não é índia, não; é 
atriz. Aquilo ali eu filmei separado 
porque um problema que eu tinha era o 
de mostrar que era um filme, entende? 
Quanto a isso, passei por uma 
experiência traumática, rapaz. Um dia 
eu fui à censura e estava passando Virá, 
do Gustavo Dahl. Dois índios foram 
assistir ao filme. Um deles começou a 
chorar no meio do filme e o outro a 
consolá-lo, dizendo assim : "Nio, nlo 
çhora nlo. Isso é mentira, isso é coisa de 

branco, o branco é que fez isso". O 
sofrimento do índio passou para ele como 
verdadeiro, quer dizer, o sujeito nSo tem 
a relaçA'o com o cinema que nós temos. 
Essa cena da mulher partida ao meio, por 
exemplo, eu não sei qual seria a reação 
deles ao ver aquilo. Quanto ãs explosões, 
eles mesmos pediam : " Como é que vai 
explodir?" Aí eu explodia para eles. 
Explodia à toa. "Olha, nós vamos fazer 
uma explosão desse tipo aqui. Vai 
explodir!" Todos vieram ver. 
"Buuummmml! ! Explodiu! Tá vendo? 
~ isso que vai acontecer." T inha um ato 
didático de explicação. A cena da morte 
do boliv iano, por exemplo, eu leve i todos 
para ver que o cara não morria, que levava 
um t iro, tum!, ca ía, se fingia de morto, 
da í a pouco se levantava. 

José lnacio -
Existem algumas lendas - os 
antropólogos que dizem -. mitos de que 
o fndio tem medo de que roubem a .alma 
dele, né? Vamos tomar isso como uma 
alegoria . 
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Tico-
Mas isso não é uma alegoria, não. And rea 
Tonacci filmou Os Guarani no Espírito 
Santo. Depois fo i passar o vídeo para os 
guarani do litoral de São Paulo. Lá havia 
uma famOia que t inha morado na aldeia 
do Espírito Santo e que, quando viu o 
vídeo, ficou furiosa com Andrea - que 
estava mostrando em público um ritual 
sagrado - e com o índ io , parente da tal 
família, que tinha representado o ritual 
para ele. 

Jolélnacio-
Eu queria tomar isso assim como uma 
alegoria pra gente falar de outra ooisa . Eu 
acho que muita gente faz documentário 
especialmente sobre tribos de (ndios, 



sobre cultura, e não devolve a imagem 
àquela cultura. A maior parte das pessoas 
fi lma sem se preocupar se destrói ; tira a 
alma deles e não devolve. Vore poder 
levar de novo essa imagem para eles é uma 
contribuição fantástica de alguém que 
pôde vê-los, para que eles, sendo vistos 
por outros, se reconheçam . 

Zelito -
Eu tive uma experiência no Terra dos 
índios terrível disso, você sabia? É 
engraçadíssimo esse negócio, porque eu 
mostrei o filme para os índios. Por 
exemplo: o Aniceto, Xavante, quando 
falava no filme, quando aparecia, ele não 
olhava, ele não se via . E vários índios não 
se reconheceram. Eu mostrei Terra dos 
índios para uma comunidade enorme de 
fndios em Brasflia : tinha duzentos índios. 
Foi um sucesso fantástico . Foi umhtt : 
parecia Dona Flor e seus dois maridos. 
Foi um hit fantástico para a maioria dos 
índios. De repente veio um, que é um dos 
a tores mais importantes do filme, um 
Kaingang, já meio acaboclado, e não se 
viu no filme, não se lembrava da filmagem 
e falou assim : " Mas que coisa que 
aconteceu lá!" 

Bruna -
Tem que relativizar a percepção. 

Zelito -
Não se viu . Então é uma coisa traumática . 
O Aniceto, por exemplo, veio durante a 
montagem de Terra dos índios. E[e ficava 
comigo na movi ola, assistindo. Quando, 
no filme, ele começava a falar, ele 
abaixava a cabeça. Ele nunca se viu. Coisa 
engraçada, isso. Ele não olhava pra tela. 

Tico-
É uma coisa muito diHcil de entender que 
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você possa estar em dois lugares ao 
mesmo tempo. 

Zelito -
E em dois papéis diferentes. 

José I nacio -
Você pega certas pessoas assim mais 
velhas, que não foram acostumadas com 
essa dinâmica da imagem, e elas não 
conseguem assisti.r a um filme porque não 
entendem. 
Zelito -
Não entendem mesmo. Eu, por exemplo, 
não entendo os desenhos animados, esses 
novos desenhos animados. 

José I nacio -
Elas não entendem como é que uma 
pessoa entra num carro e depois sai na 
piscina. 

Bruna -
É, mas tem uma questão interessante que 
aconteceu tanto com fotografia quanto 
com gravação com os velhos numa aldeia, 
principalmente com uma velha, que me 
fez lembrar o que o Barthes escreveu 
sobre a fotografia, essa capacidade da 
fotografia de eternizar a imagem. Essa 
velha índia reagia recusando 
absolutamente tanto ser gravada como 
ser fotografada. 

Tico -
Isso se dá mais com as mulheres. 

Bruna -
É. mais com as mulheres. O que ela 
justificava, explicava como o porqu6 
dessa recusa tão veemente, era o fato de 
que isso ia imortalizar, ia fixar a sua 
imagem, uma coisa que não era possível 
de ser feita, e que ia tirar uma parte da 



vida dela. Concretamente ia permitir a ela 
sobreviver ao tempo e à morte, que é algo 
sobrenatural e algo dos feiticeiros, dos 
espfritos, não faz parte do ser humano, da 
realidade, do domfnio do homem sobre a 
natureza. Ela inclusive dizia que isso ia 
criar problemas para os vivos e para os 
mortos. Os vivos que eventualmente 
escutassem a voz dela depois de morrer, 
ou que pudessem ver a imagem dela 
depois de ela ter morrido, teriam uma 
saudade fatal dela, uma saudade que faz 
com que os vivos tenham vontade de se 
juntar aos mortos. Essa saudade faz com 
que os mortos, por sua vez, queiram 
voltar para os vivos. 

Zelito -
~complicado isso, não? 

Bruna -
Eu acho que esse filme cria uma junção 
entre a vida e a morte que é impossfvel e 
perigosfssima, a morte absoluta, não 
mantendo a distinção entre a vida e a 
morte. Toda a elaboração que ela fazia na 
verdade tinha a ver. Ela falava tudo aquilo 
que era o pensamento, a reflexão da 
cultura dela, da sociedade dela sobre a 
vida e a morte. 

José lnacio -
Eu penso que a imagem tem uma 
dinâmica muito diferente do som. Eu 
estive com os Txucarramãe, passei quase 
cinco dias lá, e tinha um velho que tinha 
sido um pajé que estava tuberculoso, 
estava numa casa separada. Ele viu que eu 
estava gravando, me chamou e disse 
assim: "Eu vou cantar pra você gravar 
músicas que os meus avós me ensinaram, 
que nem essa tribo conhece". Ele sentiu 
necessidade de passar a palavra. A imagem 
tem uma magia diferente; o som é muito 

mais conhecido, mais próximo das 
pessoas. 

Patrícia 
E a imagem é como se você estivesse 
arrancando uma parte da pessoa, né? 

José I nacio -
A imagem você reduz ao tamanho que 
quiser. Eu me lembro que levei 
fotografias para os Txucarramãe, para os 
Suyá, e mostrava. Eles se impressionavam 
com o tamanho que eles ficavam, com a 
magia do tamanho. O som mantém uma 
certa realidade que a imagem não tem. 

Zelito -
Em Avaeté a gente filmava e mostrava o 
vfdeo-teipe. Eles gostavam muito; fazia 
muito sucesso. 

Tico-
Eu e Renato- meu sócio na Veneta 
Produções - estávamos fazendo um · 
trabalho lá no Parque do Xingu com 
vfdeo. Então resolvemos fazer um 
levantamento do material já produzido 
nessa área, especialmente em cinema. 
Estamos fazendo um trabalho incrível 
com os fndios. ~um trabalho um pouco 
diferente, quer dizer, um trabalho não só 
de devolver coisas para os índios como 
também de filmar coisas do interesse 
deles e de capacitá-los tecnicamente para 
trabalhar com vfdeo-cassete etc. 

Zelito -
Para eles mesmos filmarem? 
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Tico-
(eles vão ter equipamento lá, que o 
Megaron está pleiteando junto à R.eceita 
Federal. Então nós resolvemos fazer uma 
pequena pesquisa em cima da filmografia 



existente sobre fndios e assistir ao que 
fosse possfvel para dar suporte ao nosso 
trabalho. O que existe de ficção, 
excluindo o caso do Avaeté, é muito 
complicado. No Brasil tem pouca coisa, 
e o único filme que tem alguma 
verossimilhança de reconstituição é Como 
era gostoso o meu francês. É um show de 
filme. Mesmo que existam invólucros, 
dá-lhe Nelson! , porque ele não está 
trabalhando com fndio, é outra coisa. No 
entanto, consegue reconstituir o clima de 
aldeia, e está trabalhando com atores. O 
cara que fez o chefe da tribo foi parar 
num sanatório, esteve internado, um 
problema de identidade com o próprio 
mundo. No caso de Avaeté, tem duas 
coisas que se misturam, ar. Uma é a 
tentativa da criação de uma ficção do 
fndio utilizando a recriação objetiva, 
concreta, real , Você utilizou fndios que 
construfram a aldeia mas saem daquela 
realidade e a trama se passa num campo 
ficci ona l. A segunda coisa é que há uma 
tentativa de se jogar uma imagem de 
índio criada fora daquele contexto, pela 
soc iedade nacional, com uma imagem 
daquele contexto. Isso é o que eu acho 
que pega um pouco no filme. Eu vi o 
filme uma vez só, na pré-estréia. Não vi 
em circuito, então obviamente não posso 
avaliar qual foi a repercussão dele. O 
filme vocé tem que ver em sala de 
projeção normal. Eu tinha idéia de que o 
filme ia pegar bem, de que as pessoas em 
geral iam gostar, mas a mim ficava uma 
coisa muito misturada, meio dúbiil: Acho 
que Avaeté ajuda mais a criar uma 
idealização do fndio do que a discutir a 
questão do fndio. O fndio ainda é uma 
referência de uma sociedade nacional. 
f ndio é uma inex istência. Continua sendo 
colocado, mesmo ali , como um problema 
nosso, um problema de branco. Reforça 
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muito mais o mito do fndio, o mito dessa 
imagem ae (ndio que a gente tem 
normalmente na cidade, do que ajuda a 
criar um fndio real, um fndio objetivo, 
um cara que tem existência, que tem 
terra, que tem problema, que enfrenta 
uma luta extremamente desigual e sem 
armas. Essa é a sensação pessoal. Eu 
queria saber como é que você vê isso, 
porque você mistura as duas imagens. 

Zelito -
Na verdade é o seguinte: o filme não é um 
filme de fndio. Ele é um filme com fndio 
como personagem. 

Tico-
É um filme sobre o fndio? 

Zelito -
Não vejo assim. O lndio é um personagem 
do filme como é o Carvana, como é o 
padre, como é a Renata Sorrah etc. Ele é 
um personagem do filme. Na verdade, o 
que aparece é um conflito de duas visões 
da sociedade. Não é propriamente um 
problema do índio; é um problema de 
que essa sociedade nossa, a sociedade que 
nós idealizamos como a sociedade boa, 
branca, a sociedade industrial, 
"civilizada". entre aspas, gerou um tipo 
de selvageria que aquele outro não tem. 
Então nesse sentido o filme reforça 
aquela imagem que você fala, do fndio 
idealizado. Foi expressamente feito assim. 
Está representado nele uma nova 
possibilidade de civilização. Nesse 
sentido, eu não estava preocupado com 
a causa indfgena em si, com a 
problemática indfgena- esse filme eu já 
tinha feito: um filme especificamente 
para ajudar a causa indfgena, para 
levantar o problema da terra do fndio, 
mostrando o cotidiano dele, o problema 



de sobrevivência, o (ndio não idealizado. 
No caso de Avaeté eu procurei, digamos 
assim, reforçar o lado de idealização do 
fndio porque eu queria colocar um 
conflito de visão de civilização. Agora, 
falando mais concretamente, eu acho que 
a nossa civilização não deu certo. É óbvio. 
No entanto, não sabemos qual o 
antídoto. Como vamos resolver esse 
problema? Não deu certo essa forma que 
nós inventamos de tentar botar todo 
mundo dentro do mesmo caos . .. 

José lnacio-
Talvez por vfcio de psicanalista eu 
sempre vejo as imagens escolhidas pelo 
diretor como um sonho, e é a gente que 
tem que captar, interpretar isso. O 
branco, que é o Ramiro, morre no mar. 
Foi do mar que vieram os portugueses, 
vieram os brancos. Foi do mar que veio a 
vida. Ali ele morre louco, degredado. Em 
contrapartida, há uma cena lindíssima do 
índio morrendo como um herói. Entra 
em foco a cidade grande passando por 
cima dele. Ele não morre com um tiro. !: 
massacrado pela cidade. !: bonita essa 
cena final do filme. 

Zelito -
Pois é, e isso aí não tem nada a ver com 
problemática indígena. Eu escolhi São 
Paulo até exatamente por isso: porque 
São Paulo é um exemplo H pico do que 
não está certo. Quem morre ali não é o 
índio, é o homem. 

Patrrcia -
( mas fica uma certa confusão no filme 
que gera curiosidade: afinal, o que é 
ficção, o que é história real? Por que o 
fil me parte de um fato ocorrido - o 
massacre aos (ndios Cinta Larga - com 
personagens que ainda estão vivos, como 

o padre, o cozinheiro, e sai pa ra a fi cção? 
Aí pintam muitas questões. 

Zelito -
Esse é um problema concreto do filme. 
As críticas ao filme foram todas baseadas 
mais ou menos nisso aí que você está 
levantando e que nós estamos falando, 
porque, na verdade, o fato real pra mim, 
a investigação concreta do fato real , não 
tem a menor importância. A problemática 
indígena é um ponto de partida. O índ io 
é um personagem. 

Tico-
Pois foi a primeira vez que eu v1 
socialismo real ista com índ io. Porque o 
filme tem uma coisa clara : esse projeto de 
sociedade, uma discussão de projeto de 
sociedade. Tem uma discussão fil osófica 
de homem, mas nessa discussão se usa o 
natural. Esse natural representado 
objetivamente pelo índio. Os planos 
anteriores ao massacre são planos de 
profunda harmonia, de profunda beleza, 
aquela coisa da aldeia, quando de repente 
se insere o homem branco, a civilização 
com a sua capacidade civilizatória. O que 
a civilização tem como capacidade? 
'Destruir rápido; destrói muito rápido. 
Essa destruição rápida é que está se 
discutindo. Qual é o problema da grande 
cidade? ~que ela tem capacidade de criar 
rapidamente um problema que não tem 
capacidade de resolver com a mesma 
rapidez. Nessa discussão ent re homens 
está sendo concretamente usada - e acho 
que está bem usada - uma imagem do 
natural. De um natural que não está dado 
no espaço; é um natu ral que está dado no 
Brasil . num lugar concreto. Um índio que 
procura ter uma verossimilhança com o 
ind1o nacional é a imagem de índio que 
está na cabeça das pessoas, o (ndio 
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pontado esse é o ondoo do tolme 

Zelito -
No tom pode ter resultado nosso que wocé 
falou No entanto. pra m om. nem ondoo 
ele era maos O on1coo ta certo é uma 
alde1a, e lá houve o massacre No 
momento em que começa a parte da 
serrana, ai• começa um outro filme. 
vamos dizer ass1m. Alo começa o filme de 
uma relação entre duas pessoas, Ram1ro e 
Avà. de uma h1stóna em que o massacre 
entra como uma referência. 
Evidentemente tudo g1ra em torno do 
massacre mas aquela pessoa alo tá não é 
ma1s um 'nd1o Na verdade ele tenta ser 
ele tenta voltar ele con ta um m•to que 
ele não sabe Onde é que too parar Ágwa 
G•gante' Ele não sabe onde too parar 
4gwa G1gante Aquela hostoroa ele OUVIU 

r.ontada mas não sabe ter monar No tom 
do filme . ele ~e pon ta loucamente Ele não 
é ma1s 1nd10. quer dozer ele 11ào e maos 
pra gente. que conhece o 1ndro 

Tico -
Enquanto 1magem ele não só é 1ndio 
como é um índio que é capaz de guardar 
eternamente a sua ex1stênc1a 

Zelito -
Isso ao a gente está odealozando porque 
na 11erdade ele é um personagem ele e 
uma pessoa. Quando ele chega na <:Idade 
grande. que ele nunca 111u, ele leva um 
choque como o caboclo ou qualquer 
pessoa que va1 para uma c1dade grande 
como São Paulo. Você leva aquele choque 
da c odade. Evodentemente ele está 
procurando a tradição dele. Como o 
massac re aconteceu - é um fato da 
h 1stóna todo mu ndo fala do filme do 
massacre de ind1o. Foca essa referência 
e até atrapalha o filme 
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fiCO -

Eu me •embro que quando nós estovemos 
em São Paulo levantando matenal sobre 
tolmografoa ondlgena. encontramos no 
CEDI uma pasta com uma séne de 
entrevostas suas em torna•s da época da 
••Imagem de Avaete e você colocava 
claramente que era um filme que 
pretend•a diSCutir a questão do ondígena. 
a questão da ontegração nacoonal , a 
questão do desenvolvimento do Brasil 

Zelito -
É. pode ser que eu tenha dito 1sso; mas 
na verdade o filme discute ma1s o que eu 
fale• antes a penetração, a expansão das 
tronteoras 

PatriCia 
Que e o que mob1l1za matar ind1o! 

Zelito -
A qualquer preço. 

José lnacio -
Na mmha onterpretação. o eixo que eu 
acho fundamental no filme é o Ramiro e 
o Avá 

Zelito -
Eu também acho 

José I nac1 o -
Eu onterpreto ass1m porque a gente tem 
um lado negativo No Peru. na Bollvia, 
no Méxoco etc o •ndio está na rua. Tem 
exosténcoa concreta. fisoonôm1ca. Mas no 
Brasil a gente tem uma face negada que é 
a face índia da gente. e essa face índia 
não está casada com a gente. De repente o 
Ramiro é o branco e o Avá é o índio 
nosso. É como se você pegasse nessa 
ficção dois lados da gente que são 



onseparáveis, na verdade. ~ como se de 
repente, aos poucos, o fndio ficasse com 
Jma força e quisesse buscar o outro lado 
da gente como se a finalidade, o ideal, 
fosse um casamento dessas duas coisas. 
Não se faz porque quando o branco casa 
com o fndio, ele enlouquece e o fndio 
morre. Mas são duas faces da gente, 
minha, sua etc. Esse é para mim o eixo 
interpretativo do filme : como o Ramiro e 
o Avá são inseparáveis. 

Zelito -
No f.inal Avá pinta Ramiro para ele virar 
fndio, e ele dança feito um guarani. 

José I na cio -
Eu pensei em te perguntar uma coisa só 
de curiosidade: é que tem um personagem 
que eu acho que é suber-bem dirigido que 
é o homem do regatão. ~ um belo 
personagem. 

Zelito -
Ele era o cozinheiro que dançava na 
Rádio 98 FM Do you wanna dance? 
Chama-se Cláudio Mamberti. ~ irmão do 
Sérgio Mamberti. 

José lnacio -
Ele é extraordinário. 

Patrfcia -
O companheiro dele também, o que conta 
a história do macaco . 

Zelito -
Aquele é meu filho, Marquinho. Mas você 
sabe que esse personagem do Cláudio 
Mamberti é fascinante? Eu até tinha 
vontade de fazer uma série de televisão 
com ele. Um sujeito com um regatão, 
andando pelo rio Juruema, encontra(ldo 
coisas fantásticas 

Patr(cia -
E a fotografia do Edgar Moura está uma 
co1sa das pessoas comentarem no meio 
do filme. 

Zelito -
~ muito boa. O lugar é extraordinário. 
Dizem que é o maior volume de água 
limpa do mundo. O Juruema é o 
formador do Tapajós, que é o rio mais 
limpo do Amazonas. Eu bebia a água; 
tomava banho no aquário, com os peixes. 
Uma coisa impressionante. 
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José lnacio -
Eu queria lhe perguntar uma coisa ligada 
à dinâmica do espec tador com o filme : 
Amadeus lotado; Avaeté vaz io. Eu não 
queria pegar por esse lado do problema da 
mdústria cinematográfica e da 
distribuição, mas a partir da relação do 
espectador com a obra. 

Zelito -
~ uma coisa complicada. No Festival do 
R i o, em agosto, 90% das pessoas gostaram 
do filme. Mil e tantas pessoas. Em São 
Paulo teve uma pré-estréia com mil 
pessoas que adoraram o filme. No 
entanto, o sistema de exibição no Brasil 
está armado para o grande sucesso 
mternacional, só. Só segura o grande 
sucesso internacional. Você não tem 
cinema, vocá não tem como mostrar. 
Então, por exemplo, o filme saiu de 
cartaz do cinema Palácio com 3.100 
pessoas em uma semana porque a méd ia 
do cinema Palácio é de 3.170. Na semana 
do filme, dos 50 cinemas do Rio de 
Janeiro, 37 estavam passando Rambo 
(produção americana). Então isso ar não 
tem jeito: é um monopólio. Agora, o 
espectador custa a ir a filme brasileiro. 



Ele tem uma resistl1nc1a concreta. então 
você precisa de tempo. As pessoas têm 
que dizer que é bom. os amigos têm que 
dizer que é bom, que vale a pena ver 

José lnacio -
Como é que foi no exterior, na URSS, 
por exemplo? 

Zelito -
Olha, lá fora a cena que mais 
impressionou as pessoas foi a (ndia 
comendo piolho. Coisa engraçada! Na 
URSS cinema é uma outra coisa. Tem 
125 mil salas de cinema de 35mm. 1: uma 
loucura. Um filme de sucesso na URSS 
tira dez mil cópias. Vor:IJ não pode nem 
imãginar. Aliás. na URSS tudo é 
gigantesco. 

José lnacio-
Como foi a receptividade em outros 
países? 

Zelito -
Ótima. Eu vou agora para Portugal, para 
Tróia, depois voltar para o festival em 
Portugal. festival na Espanha, Valadoli . 
festival de Cuba, passe i no festival da 
URSS .. As pessoas tomam muito susto 
com o filme porque para eles tem um 
outro tipo de leitura totalmente 
diferente. 

Bruna -
E qual seria esse outro tipo de le~tura? 

Zelito -
Por exemplo: a leitura que teve na URSS 
foi a seguinte: que civilização é essa que 
permite que se faça uma coisa dessas? 
Basicamente isso. ~ o negócio do 
fascismo, não é só o nazismo. Para eles. 
lã, a violência é o nazismo. 
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Bruna -
Está ligado â questão da Segunda Guerra. 

Zelito -
É. Morreram milhões de russos naquele 
negócio. Na cabeça deles, um tipo de 
coisa dessas só pode acontecer no 
nazismo, num perfodo nazista. Na 
verdade isso é um pouco de fantasia deles, 
também, porque o tzar é odiado, quer 
dizer, morreram milhões de pessoas 
também lá. 

José I nacio -
Essa é uma vantagem do seu filme : com 
ele vocé dá uma atualidade â questão. 
Não é uma coisa que vocé ouviu falar que 
os fndios foram mortos. Não: esse filme é 
de uma atualidade fantástica. Ocorre 
agora; aconteceu anteontem. 

Zelito -
E está acontecendo. V océ vê que 
morreram vários (ndios noutro dia. Hoje, 
no lugar do massacre dos Cinta Larga, 
está sendo constru(da uma represa. Quer 
dizer · vai ser outro massacre. 

Patrrcia -
Zelito. você falou que o padre está vivo? 

Zelito -
Padre João, o padre que recebeu a 
denúncia do massacre, e gravou a 
denúncia na comissão de inquérito. ~ o 
padre da história real. 

Patrfcia -
Pois é, mas se não sobrou ninguém da 
tribo . 

Zelito 
Foi o cozinheiro que denunciou, como no 
filme. O nome dele não é Ramiro, é 



Antomo José Ele também está v•vo. ~le 
está num man1cOmto em São Paulo, esta 
velhmho. Ele fo1 o un•co condenado. 

Patrícia -
Então 1sso é como em Avaeté? 

Zelito -
Sim. Ele era cozinheiro da expedição. Fo1 
ele quem denunciou, e no processo ele fo1 
condenado. O processo foi julgado pelo 
advogado do Junqueira, o fazendeiro 
mandante do massacre. Eu o conhect. Ele 
anda com uma garrafa de whtsky debaixo 
do braço o dia mteiro. 

Patrícia 
De onde ele é7 

Zehto -
Lá de CUtabá Ele tem ma1s ou menos uns 
70km de margem do Juruema 
I mpress1onante o que ele tem de terra. 
Converse• com ele rapidamente. 

José I nacio -
Ele conhec1a a 1dé1a do ftlme? 

Zelito -
Não O ftlho dele sab1a do ftlme. sab1a de 
tudo. Ele tem uma fazenda do lado do 
hotel em que nos hospedamos durante as 
filmagens O hotel era dele é terra dele 
Fontan1lha é terra dele Ele é que deu um 
pouqumho à Cidade De um lado e de 
outro do no é do Junquetra. 1: um 
latifúndio gigantesco. 

Jol61nacio-
Voei se sentiu ameaçado? 

Zelito -
Um pouco Na verdade, a região é mu1t0 
v1olenta. Durante a filmagem morreram 

rre~ pessoas. Morreu um suJe•to ao lado 
1u quarto da Renata Sorr ah assassmado. 
·1o notei em que nós estávamos 
truspedados. A v1da •a tem uma outra 
d1mensão. 

Tico -
Isso é mteressante no filme. ~ mcrlvel 
como a gente realmente não tem noção 
nem de perto do que é a v1da e do que ela 
vale nessas regiões do mtenor do Bras11 

José lnacio -
Eu quena pegar esse papo agora. final. 
para voltar ao filme É .nteressante ver 
que na realidade aquele tnd10 ai• não é só 
um •ndto são todos os mortos da 
·: •v•lozação rodos us mortos desse 
desenvolvomento 
Zehto -
Eu aliás pense• em fazer osso botando um 
poema no fma1 do f1lme . de D Pedro 
Casaldalrga. e não está dado o crédrto a 
D Pedro Casaldáltga Fot um erro Ele d1z 
exatamente osso 'Eu era terra sem màl . 
eu era um vento puro · Aqu1lo alt é 
uma rdeallzação. na verdade. 

Bruna -
·é uma •deallzação onclus1ve tip1ca da 
IgreJa ProgresSista que trabalha com 
•ndro. no bom sentido, e que fo1 
responsável por uma tdeallzação da 
pureza e por constrUi r esse contraste de 
covil 1zações. 
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José lnacio -
Na mmha v1agem ao Xmgu eu chegue• 
carregado de gravador. cãmeras e não se• 
o quê Quando desc• do barco e v• que 
estava todo mundo nu . eu me sent o um 
utronauta chegando na lua. Eles me 
chetravam. me tocavam . aquelas co•sas 
Isso fo1 há ma1s de dez anos atrás No 



final do filme, quando o índio morre, isso 
me faz pensar : que fndio é esse que 
morre? Pode ser o índio que tem dentro 
da gente, isso que é mais natural , mais 
simples 

Zelito -
Isso nós pe rdemos. 

José lnacio-
Cotá, um menino fi lho de um chefe 
Camaiurá, estava doente, com diarréia. 
No Parque havia um dentista que deu 
para ele um reméd io diarréico. O garoto 
ficou bom. O pai dele, o chefe Camaiurá, 
foi lhe dar de presente um colar. O 
dentista não aceitou . O índio ficou na 
rede três d ias deitado, doente. O que 
estava acontecendo? O chefe estava 
sentido por não ter podido dar o colar ao 
dentista. Sabendo d isso, o dentista 
aceitou o presente. O cacique então 
chamou toda a fam ília, dançou a noite 
inteira e ficou bom. Essa questão que eu 
levantei está ligada à penúltima cena do 
filme, em que o fnd io desaparece e 
su rgem aquelas luzes da cidade. Como o 
povo brasile iro matou o índio que tem 
dentro dele! Todo esse a feto que de 
repente faz você ch orar com uma h istóri a 
assim, faz você fica r emocionado com o 
fato de o índ io f icar d oente por você não 
te r recebid o um presente dele. Isso não é 
uma história de índ io, e h istória de 
brancos. Não é história de uma tribo. 
Como o branco massacrou o branco! Na 
verdade não é uma história de um 
massacre de uma tr ibo, simplesmente : é 
uma al egoria. 

Tico -
Eu concordo inteiramente. Acho que o 
filme é uma alegoria, senão não seria uma 
ficção: seria um documentário. Vimos, 

57 

recentemente, Terra dos índios, antes de 
irmos para o Xingu pela primeira vez. 
Você acabou não podendo filmar uma 
festa dos Cayabi, dev ido a um surto de 
sarampo, não é? Quando nós chegamos 
para filmar uma série de coisas dos 
Cayabi, conversamos com eles. Lá pelas 
tantas eles falaram : "A gente vai fazer 
uma festa, então a gente vai antecipar a 
festa pra vocês poderem gravar essa festa 
porque ela nunca foi registrada". Então 
registramos a festa em vídeo. Quando 
terminamos o trabalho, foi 
superinteressante. Um dos chefes mais 
novos, mais atuantes, falou: "Bom, então 
você veio aqui, você filmou a festa, essa 
festa a gente nunca tinha mostrado pra 
ninguém, a gente ficou muito feliz porque 
você está dizendo que esse material vai 
ficar pra gente, então a gente vai poder 
ver os parentes da gente, ou se q branco 
matar todo mundo, pelo menos a gente 
não vai terminar". Está registrada essa 
fala . Superforte, né? Eu acho que quando 
o índio toma consciência da realidade · 
desse confronto que ele enfrenta, da 
dificuldade que é matar esse .outro 
inimigo, ele se sente muito triste. 

Zelito -
Você conhece uma história famosa, que é 
incrível, sobre isso? É a da pacificação 
dos Kaingang. É genial, essa história. Os 
Kaingang só conhec iam os construtores 
da Estrada de Ferro Noroeste, em São 
Paulo. Eles achavam os brancos muito 
bravos, porque quando eles chegavam 
perto os brancos atiravam neles, 
matavam, a ponto de um dia o cacique vir 
com o filho nas costas mostrar que estava 
numa boa, e mataram o cacique e o filho. 
Então ali tem histórias desse tipo. em 
dezenas. Durante anos eles ficaram ali 
numa briga constante, até que eles 



conseg..~iram pacificar os brancos. 
Conseg..~iram se aproximar, ficaram 
contentes, fizeram festas. O engenheiro 
da estrada, num gesto de boa vontade, 
pegou os dois chefes e botou dentro do 
trolley pra levar pra passear, pra levar a 
São Paulo. Já na primeira estação, os dois 
fndios, que iam conversando, diminufram 
o papo. Na segunda, eles já estavam meio 
quietos. Ou ando eles desceram em São 
Paulo, ficaram totalmente arrasados, 
porque descobriram que não foram eles 
que pacificaram os brancos, e sim o 
contrário. Eles descobriram que a tribo 
dos brancos não eram só aqueles caras 
que eles viam ali construindo a estrada de 
ferro. Eles voltaram para a tribo, 
contaram essa história para os outros e os 
outros ficaram arrasados. Pararam de 
fazer festas ; ficaram completamente 
arrasados. A tristeza tomou conta da 
tribo. Foi isso. Aliás, o Camargo Corrêa 
fez a mesma coisa numa fazenda dele. 
Tinha uma tribo lá, ·ele pegou o cacique, 
botou dentro de um avião, levou para São 
Paulo e mostrou : "Olha ar. Olha com 
quem você está brigando. Olha o seu 
inimigo ar. Não adianta vore ficar aqui 
tentando matar a mim". 

Tico-
Essa história de quando ele vê o inimigo 
e se sente totalmente arrasado, incapaz, 
é um pouco a metáfora da gente. Nós 
somos um pa(s outro, um pars 
subdesenvolvido no meio de uma tradição 
não-ocidental, um pars que tem um lado 
ocidental mas que tem um lado rndio, 
tem um lado negro. Um pars que tinha 
há 30 anos atrás um outro tipo de projeto 
enquanto competência, enquanto 
existência, e de repente foi colonizado, 
foi acachapado. 
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Zellto -
V ocA dá um passeio na Via Anchieta, vai 
de São Paulo a Santos, você chega â 
conclusão de que as rafzes do capitalismo 
neste pafs são muito fortes. Você olha de 
um lado vê a Bosch, do outro vê a 
Volkswagen, não é brincadeira. 

Tico-
Então eu acho que talvez a grande 
metáfora do filme - tirando aquele outro 
lado, de um fortalecimento da imagem de 
rndio com a qual eu não concordo - seja 
colocar claramente para as pessoas essa 
sensação: " Bom, é um pars onde as 
pessoas mais ou menos perderam a sua 
capacidade de intervir" . Foi criada uma 
outra força . Veio um inimigo. Há uma 
força que é capaz de vencer projetos 
articulados por grupos de interesse 
nacional. Tem um grupo que é capaz de 
vencer e capaz efetivamente de matar esse 
nosso passado. 

Zelito -
O pior é que não deu certo, né? 

Tico-
Talvez não tenha dado porque está tão 
.separado, tão distante . .. 

Zelito -
Não deu certo em lugar nenhum. Você vai 
na Surça, nos EUA ou na Holanda, o 
problema é o mesmo. Na verdade, o 
projeto de vida de um holandês ou de um 
su fço é de uma tristeza profunda. Imagine 
um dinamarquês ou um canadense 
morando em Vancouver. 

Patrrcia -
O italiano não é tanto. 



Zelito -
O italiano até que não. Eu acredito que é 
da Itália que vai sair coisa nova, porque 
a Itália consegue ter no mesmo pa(s a 
sede do maior partido comunista do 
ocidente, o Vaticano e a máfia. 1: uma 
rodinha no meio do Mediterrâneo ... 

Patrfcia -
E o padre, Zelito? 

Zelito -
Nele estão os padres que eu conheci, em 
geral. Aquele padre é parecido com tudo 
que é padre que a gente conhece. 

Patrfcia -
Ele tem uma certa ingenuidade. 

Zelito -
1: uma.coisa do padre italiano, do padre 
imigrante que vem : o povo o catequiza, 
o povo o ganha. Na verdade aquele padre 
deve ter sido um tremendo reacionário, e 
de repente começou a trabalhar no meio 
do povo e o povo começou a ganhá-lo, 
como está acontecendo por a L 

Patrfcia -
O. Pedro Casaldáliga. 

Zelito -
O. Paulo Evaristo Arns. 

Patrfcia -
O. Cláudio Hummes. 

Zelito -
Fica então uma certa ingenuidade. Al iás, 
eu acho que isso até é um certo problema 
que há dentro das Igrejas Progressistas. 
Outro p roblema sério é esse compromisso 
com Deus, né? Ar complica, porque quem 
não tem ... Agora, de qualquer maneira, 
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e!J acho que o trabalho que eles fazem 6. 
fan tástico. O trabalho que é feito pelos 
padres desses lugares é a única esperança, 
realmente, que existe em muitas 
comunidades. O único representante da 
classe dominante que tem alguma relação 
com o povo é o padre. AI i ás, isso é 
histórico. Sempre foi assim, só que o 
padre era contra; agora o padre está a 
favor. Mas de qualquer maneira, a 
importância do trabalho desses padres 
por ar afora é incrfvel. 

Bruna -
1: uma penetração capilar da Igreja 
exatamente em todas essas regiões do 
interior e de fronteira. 

Zelito -
Falta a eles um pouco de informação 
polftica. 

Patrfcia -
Você mesmo deu o exemplo do tal padre 
" dono" da área onde voe§ ia filmar. 

Zelito -
Ele ficou com ciúmes. Acontece com 
antropólogo; ·tami:M§m. ·r .em fndio que o 
padr_e c~ama de "meu filho". 

Tico-
Porque são os filhos dele. 

Bruna -
Porque não deixa de ser uma missio. 

Zelito -
Mas não acontece só com padre, não: 
acontece com antropólogo também. 
Muitas vezes são piores que a FUNAI: 
"Na minha área voei não entra". 



Patrícia -
E essa região em que você trabalhou é de 
determinados antropólogos, diga-se de 
passagem, né? 

Bruna -
É um colonialismo absolutamente 
transparente; não precisa nem disfarçar. 

Tico-
É um país onde o reforço e o constante 
estímulo para você desestruturar qualquer 

possibilidade de organização ou de 
instituci onalização são concretos. Só 
sobrou mesmo, ao longo dessa história, o 
Exé rcito, o Estado .. . 

Zelito -
A Igreja e a TV Globo. 

Edição: Patricia Monte·Mór 

Ze/ito Viana e O. Tomás Ba/dufno. Fontzmilhas, Mato Grosso, 1983 . .Foto Betse de Pau/.B 
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A Igreja da Libertação 
no filme de Sílvio Da-Rin 

Debate: 
SfL VIO DA-RIN*, PA TR(CIA 
MONTE-MÓR, PEDRO RIBEIRO 

Nota introdutória 

" Em 1985, partidos polfticos emergem 
da clandestinidade. O movimento sindical 
se fortalece e o País reencontra as 
liberdades perd idas em vinte anos de 
d itadura. 

Duran.te aquele período, a Igreja foi um 
dos raros espaços onde os movimentos de 
oposição ao regime militar encontraram 
abrigo. Hoje, diante de um Brasil que se 
democratiza, a Igreja terá que redefinir 
seu papel social. Voltará à tradicional 
pos ição conciliadora ou encontrará novas 
formas de exercer sua opção pelos 
pobres?" Assim começa o filme Igreja da 
Libertação, de Sílvio Da-Rin, com 
imagens da Igreja da Sé - numa 
celebração de D. Pau lo Arns pelo 
primeiro de maio - e da Praça, com a 
presença dos diversos partidos políticos e 
de Luis Inácio da Silva, Lula, no 
palanque. 

Já em fase final de montagem, Igreja da 
Libertação deverá ser lançado em janeiro 
de 1986. O projeto contou com o apoio 
da EMBRAFI LME, Fundação Ford e 
d ive rsas outras instituições. Igreja da 
Libertação é um documentário com uma 
hora de duração que trata da presença 
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DE OLIVEIRA, RUBEM C~SAR 
FERNANDES e WALDO CESAR 

polftica e social da Igreja no Brasil a 
partir dos anos cinqüenta, "época em que 
as primeiras pistas para essa Igreja popular 
se concretizam nos inovadores 
movimentos de leigos". 

Trabalhando com imagens colhidas no 
presente e também material de arquivo, 
Sílvio Da-Rin não pretende apresentar 
uma visão triunfalista da atuação da Igreja 
no Brasil, embora assuma sua "simpatia 
pela Igreja que optou pelos pobres". 

O filme especula junto ao espectador 
sobre o papel da Igreja no processo de 
redemocratização do País; re gistra a ação 
pastoral operária no ABC, da pastoral 
rural na Paraíba, o trabalho da equipe 
de D. Pedro Casaldáliga em São Félix do 
Araguaia, a organização comunitária em 
Caxias e Nova lguaçu, e a atuação da CPT 
junto ao movimento dos sem-terra, no 
Paraná. Não faltou, no documentário, a 
última Assembléia da CNBB, em ltaici, 
nem a presença de Frei Leonardo Boff, 
em seu fecundo silêncio. Depoimentos 
de bispos e de leigos, representativos de 
diversos momentos da trajetória da Igreja 
no País, também estão presentes em 
Igreja da Libertação. 

O ISER organizou uma conversa em 



tomo do filme, durante a tase final de 
montagem - ainda sem narração, cortes 
definidos e música. Assistiram ao copião 
Pedro Ribeiro de Oliveira, que vem 
trabalhando com Sflvio no texto de 
narração; Patr(cia Monte-Mór, que 
participou da elaboração do roteiro e de 
d iversos momentos de discussão sobre o 
fUme; Rubem César Fernandes e Waldo 
Cesar, pelo ISER; e Peter Fry, que não 
pOde ficar para o debate. 

Rubem César -
Qual é a sua relação com a Igreja? Você 
é um adepto da Teologia da Libertação? 

snvio-
A idéia original era fazer um filme 
centrado na figura de D. Pedro 
Casaldáliga e da equipe da Prelazia de São 
Félix. Há alguns anos eu ·vinha pensando 
no Araguaia como uma região que 
comportaria um documentário de longa 
metragem abordando a questão da terra, 
a presença ind(gena - como conviviam 
latifúndios, multinacionais, peões, 
posseiros, Igreja, guerrilha de 1972 e uma 
série de pistas, com algumas hipóteses de 
roteiro. No entanto, como não tinha, na 
época, condições de levar à frente um 
documentário desse porte, fui 
amadurecendo a idéia ... Sempre que 
D. Pedro surgia no noticiário, aquele 
projeto voltava à minha cabeça. Quando 
pude me debruçar sobre o tema realmente 
como um filme a ser feito, no meio do 
ano passado, fui percebendo que estavam 
ocorrendo fatos fundamentais na Igreja 
brasileira. Boff estava sendo chamado ao 
Vaticano, havia uma crescente pressão 
conservadora, a Teologia da Libertação 
estava no centro de uma polêmica muito 
grande, diariamente a imprensa publicava 
.@!guma ,matéria . A esses dados foram se 

juntando coisas muito pessoais, que 
fizeram o filme ganhar um certo sentido 
de tributo. Vejam vocês que o primeiro 
congresso estudantil de que eu participei, 
com 17 anos, da União Brasileira de 
Estudantes Secundaristas, a UB ES, 
clandestina, foi em um colégio de padres, 
em Belo Horizonte. Eu tive muito 
contato com militantes da JEC e da JUC. 
Na base da minha formação, de 
movimento estudantil e militância, ali 
por volta de 67, 68, estão a Ação Popular 
e os movimentos de Juventude Cristã. 
Naquela época havia uma grande 
discussão dentro da AP sobre a sua 
or igem católica. Era um estigma, uma 
coisa para ser rompida, mas era uma 
questão permanentemente debatida. 
Minha formação é cristã, eu ia à missa até 
os 15 anos de idade. Depois desenvolvi 
outros cam inhos que foram dar 
imediatamente no movimento estudantil , 
com todas as suas conseqüências. Saindo 
da prisão, no infcio dos anos 70, fui 
identificando sempre na lgrej.a uma 
sombra protetora. 

Rubem César -
E o próprio D. Pedro, teve alguma relação 

. com você ou era uma imagem distante? 
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S'ilvio -
Conheci D. Pedro em uma viagem que fiz 
para conversar com D. Claudio Hummes, 
quando estava pesqu isando, 
desenvolvendo o projeto do filme. Em 
Santo André eu soube que D. Pedro 
estava em São Paulo. Fui ao seu encontro 
e ele me recebeu de uma maneira 
fantástica! Sem me conhecer, deu créd ito 
totaL Fiquei mu ito cativado pela pessoa 
dele. Para mim, ele já era um personagem 
emblemático de uma Igreja q·ue eu 
admirava. Mas eu tinha evolu (do para a 



idéia de que não teria um filme que 
contribu(sse para subl inhar uma posição 
pessoal, quando ele mesmo, O. Pedro, 
entendia que a sua presença na região e o 
trabalho da Prelazia e ra parte da luta de 
todo um povo. 

Waldo -
Eu acho que falar da Igrej a hoje é falar da 
História do Bras ii. Basta falar de Igreja 
que você está falando de tudo o mais, 
contando a História deste Pa(s através de 
uma Igreja atuante, que entrou na 
re alidade brasileira. Um filme sobre a 
Igreja é um filme sobre política do Brasil , 
suas contradições etc. Outra coisa é que 
há duas Igrejas, para falar um pouco 
manique isticamente. Eu acho que você 
fez muito bem em não falar da outra 
Igreja, em nãojogarcom isso. Eu gostei 
muito 'disso. Você fal a da " Igreja da 
Libertação", fala dessa Igreja, do seu 
caminho . .. E isso va i p rovocar um 
debate do outro lado, inev itavelmente. 

Pedro -
Eu concordo com você, Waldo, quando 
diz que o filme pega uma parte da Igreja, 
que é a Igreja que eu chamo " popular". 
De fato, este não é um filme sobre a 
Igreja Católica.~ um film e sobre a Igreja 
"popular", e, mesmo assim, é parcial. 
Está mu ito centrado na figura do Bispo 
e da comunidade. Não pega uma figura 
chave que é a freira; pouco entra padre, 
e eles são chave! Mas tam bém não é 
possfvel fazer tudo. S ílvio pegou os dois 
extremos da Igreja "popular", e a questão 
é a Igreja " popular" no interior dessa 
Igreja maior. Mas eu d iscordo de vocé, 
Waldo, quando fala de " duas Igrejas" . A 
melhor imagem que eu vi de Igreja foi a 
de um lavrador lá de ltacoatiara, numa 
celebração. Eu tinha dado um curso lá 

sobre Pastoral Popular. Na celebração de 
conclusão, na hora do ofertório, ele 
trouxe uma sementezinha, um coquinho, 
e disse : "Isso é um coquinho de tucumã. 
Isso é duro e não tem jeito de quebrar. 
Agora, lá dentro tem uma polpa gostosa. 
A casca é essa Igreja tradicional que está 
a(, e lá dentro está a Igreja popular. Não 
adianta querer quebrar, que a( a gente vai 
ver a polpa gostosa, vai comer e vai 
acabar. Mas se a gente caprichar e regar, 
ela vai nascer e vai quebrar a cascai" 

Então eu não vejo ar duas Igrejas. Eu 
acho essa imagem bon ita : de como esta 
Igreja "popular", que está em Guarabira, 
São Félix, Santo André e em Caxias, 
como é que ela está quebrando por 
dentro aquela estrutura grandona. E ainda 
assim guarda muito dessa estrutura. O 
Peter Fry chamou a atenção para como, 
no filme, os bispos parecem não estar à 
vontade pra falar. O. Paulo Evaristo, você 
sente que ele foi educado pra ser Bispo de 
uma outra Igreja. Eu acho que o filme 
está por aí : pegando o coquinho do 
tucumã. 

Srlvio-
Boa imagem! 

Patrícia-
Sobre a questão das " Igrejas" e sua 
abordagem no filme : eu acho que na 
Assembléia da CNBB, por exemplo, um 
pouco desta Igreja tradicional também 
estava presente. E a proposta do Sflvio é 
clara: tratar a Igreja "popular" sem deixar 
de fora as tensões aí ex istentes. Em ltaici, 
os bispos em Assembléia, representantes 
de diversos pensamentos dentro da lgr.eja, 
com todos os rituais próprios da ocasião, 
votando a questão principal : "Teologia ' 
da Libertação" 



Pedro-
E a narração vai costurar isso tudo. 

Rubem César-
Há toda uma dimensão da Igreja 
"popular" -em outro sentido- que é a 
das romarias, do catolicismo "de massa", 
como a ·gente chama. É muito vivo, muito 
forte, e pega esse povão. T ai vez pegue 
muita gente que está no filme, mas em 
outras circunstâncias, outros momentQs 
de vida religiosa, em outros centros, com 
outros discursos. E esse cato: :::ismo não 
está presente no filme. 

Sflvio-
Foi uma opção clara, a de não abordar a 
questão dà "religiosidade". Era todo um 
universo que se tinha que abrir mão, 
senão seria um outro filme. Este universo 
é vastíssimo e poderia ser objeto de 
muitos outros filmes. Se a gente fosse 

enveredar por este caminho, o filme não 
daria conta, ficaria certamente superficial. 

Rubem César -
Mas de alguma maneira este catolicismo 
dos "santos" aparece nas cenas de São 
Félix, por exemplo. D. Pedro Casaldáliga 
entra na capela com uma senhora, 
naquela pequena procissão que carrega 
uma santa Aparecida. Ele põe na sua 
missa a imagem de Aparecida, que é a 
Padroeira do 8 rasil. 

Sílvio-
Na verdade não é ele quem põe. A mulher 
chega com a santa . . . 

Patrícia-
A própria música que D. Pedro canta 
nessa hora é uma dessas tradicionais de 
romaria : "Eu confio em nosso senhor, 
com fé, esperança~ amor! . . . " 

O Diretor Sflvio Da-Rin e os camponeses de Guarabira, na Parafba, durante as filmagens ele 
Igreja da Liber1açio. Foto Walter Carvalho 
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Pedro-
~ romanização pura!: "Eu sou católico!" 
Muito interessante o Pedro Casaldáliga 
cantando, com aquele vozeirão dele! Mas 
quando estão voltando, cantam um 
salmo: "Cantai ao senhor um cântico 
novo .. . "Vai com o catolicismo 
romanizado e volta com o salmo! Em 
resumo, acho que o que você fez, Silvio, 
fo i isso : p resença da Igreja nas lutas 
populares, Pastoral popular, Pastoral da 
Terra, ind igen ista e operária, e pronto! 
Além de tratar da questão dos Direitos 
Hu manos. 

Patrícia -
A questão d a mulhe r, na Igreja, foi 
bastan te pensada, mas acabou não sendo 
tratada no fil me . 

S flvio -
Por vári as circunstâncias, d isponibilidade 
de pessoas, datas, não se coilseguiu da r o 
destaque que a presença da mulher tem, 
de fa to, nessa Igreja . 

Rubem César -
Po r que você esc olheu cen trar o f ilme na 
f igura do Bispo? 

Sílv io -
Eu não escolhi centrar nos b ispos. Veja 
que minoritariamente a hierarqu ia da 
Igreja está presente no fil me . 

Rubem César -
Mas em cada região tem um Bispo . 
representante . . 

Patricia -
Mas no seu projeto inici al , Silvio, a idéia 
era tomar o depoimento dos bispos, 
~asicamente. O que ficou neste filme é, 
portanto, bem menos, mas os bispos 
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!,linda aparecem bastante . . . 

Rubem César-
D. Claudio, D. Pedro, D. Paulo, D. Ivo, 
D. Marcelo, D. Mauro ... 

Silvio-
No Nordeste, o Bispo da região aparece 
na celebração, mas não dá depoimento. 
Lá, o que está mais registrado no filme é 
a presença de leigos. Há a celebração, 
feita espontaneamente pelas próprias 
comunidades, sem a presença de qualquer 
religioso - padre ou bispo. No ABC há 
depoimentos de D. Claudio, que fala 
sobre a presença atual e passada da Igreja 
nas lutas operárias daquela região; na 
Baixada há o depoimento de D. Mauro 
Morelli e de uma leiga coordenadora do 
Clube de Mães local; no Araguaia há o 
depoimento de D. Pedro. D. Ivo é 
Presidente da CNBB . e eu achei que 
era importante que a voz oficial da 
hierarquia da Igreja fosse contemplada 
no filme . D. Paulo representa aquela que 
talvez seja a maior Igreja Católica do 
mundo, a maior Diocese, São Paulo, e 
acho até que está insuficientemente 
presente no filme. tal a sua magnitude. E 
há uma quan tidade de leigos imensa! 

Pedro-
Eu tenho um anticlericalismo mu ito 
grande e ajudei a boicotar bispo, no filme. 
Mas acho que a questão está no recorte 
do filme : o fato de você ter entrado na 
questão da presença da Igreja nas lutas 
populares. Na realidade de hoje, a Igreja 
só é sentida como Igreja mesmo quando 
é o Bispo quem fala . Acho que este é 
um fato empfrico : só é visto como 
presença da Igreja aquilo que tenha a 
participação do Bispo. 



Rubem César -
Eu, que não sou anticlerical, fico 
fascinado pelos bispos. Acho bispo 
interessantrssimol 

Pedro-
Hoje, o leigo perdeu o lugar . 

Rubem César -
O Bispo se valorizou em relação ao 
Vaticano; veja as Conferências 
Episcopais ... 

Pedro-
Valorizou-se o Bispo em relação ao 
Vaticano e em relação ao Padre. O Padre 
foi o mais prejudicado com o Concílio 
Vaticano 11. Eu estou dizendo em termos 
práticos. Hoje um Padre fala e você diz : 
"O Padre está falando" . Há 25 anos atrás 
o padre falava, você dizia : "A Igreja 
fala!" Hoje, para a "Igreja" falar, tem que 
ser um Bispo! Na Ação Católica a gente 
tinha mais poder em nome da Igreja do 
que hoje. Hoje, quando um movimento 
de leigo diz alguma coisa, diz-se : " Tem um 
grupo aí que está falando" . A JUC 
falando era a própria Igreja se 
pronunciando : "A Igreja está entrando na 
UNE", porque era um bando de gente da 
JUC. Essa foi a mudança. 

Sflvio-
~.ao nível do discurso pode ser, mas 
na presença concreta da Igreja no mundo 
o leigo se sente muito mais Igreja hoje do 
que no tempo da Ação Católica. A Igreja 
se faz muito mais presente no mundo real 
através do laicato hoje do que se fazia nos 
anos 50. 

Pedro-
Mas a sociedade vl1 menos a Igreja no 
leigo hoje do que via há 20 anos atrás. 

Waldo-
Você pega o Alceu, o Jackson, essa turma 
toda. A força do laicato ve io do tempo da 
Reforma, do modernismo catól ico, que 
deu aos leigos uma força tremenda. 
Intelectuais se pronunciando, escrevendo. 
Mas isso hoje, realmente, não tem mais 
essa força. 

Sflvio-
A Igreja está presente nos movimentos 
sociais hoje, no Brasil, através de quê? 
Os sem-terra, no Paraná, enfatizam o 
tempo todo a presença da Igreja no 
mCNimento, quando lá não tem nenhum 
bispo. Quem está lá? A CPT. Mas que 
CPT? Lá está o b ispo presidente da CPT? 
Não. São os próprios sem-terra. 

Waldo -
Eu acho que houve uma expansão da 
participação do le igo, a n íve l popu lar, que 
antes não hav ia. Mas há menos leigos 
intelectuais participantes. Isso reforça 
mu ito o laicato den t ro da Igreja. Hã uma 
força nova. Era mu ito fác il negociar com 
intelectuais, mas com o povo não tem 
esse negócio. É o d ia-a-dia, e é outra a 
dimensão de sua rel ação com a Igreja , 
com as coisas transcendentais. 

Pedro-
Eu estou de acordo que você tenha a 
presença do leigo nos mCNimentos 
populares. Quanto ao reconhecimento da 
Igreja hoje, Sílvio, a í é que eu me 
pergunto: se você d iz que a Igreja fala 
através do mCNimento dos sem-terra, o 
que diz a sociedade? "Isto a( são alguns 
setores da Igreja se manifestando". No 
entanto, quando a Ação Católica se 
pronunciava, quando a JUC se 
pronunciava pela reforma un iversitária, 
por exemplo, era "a Igreja" . O Conc(lio 



trouxe uma abertura muito grande, mas 
relativamente ao crescimento do bispo 
houve uma diminuição do padre e 
também do leigo. 

Rubem Cásar -
É interessante o uso desse termo, " agente 
pastoral" , para designar " padre". E padre 
é quem celebra a missa! 

Waldo -
Ouem reivindicava as coisas para o povo 
eram grupos pol fticos, sindicatos, 
associações. Hoje são essas instituições 
sob a cobe rtura da Igreja. Há uma 
diferença incrfvel. Você pega, por 
exemplo, a fundação do Partido 
Comun ista no Brasil , em 1922. Você 
tem o início de um movimento de 
reli gios idade popula r também, na época. 
Havia a eclosão de movimentos populares 
naquele momento. Então há, de um lado, 
uma certa secularização, uma ateização 
partido comunista em toda a América 
Latina, positivismo, an arquismo. E, do 
OIJtro lado, a Igreja se popularizando. Eu 
acho que o retrocesso desses movimentos 
é muito precário. Se a Igreja reforça os 
bispos, ela está apelando pa ra uma me ia 
dúzia de pessoas que tê m um certo 
controle instituci onal, sacra!, litúrgico, 
enquanto que os mov imentos se 
espalham, com liberdade de imaginação. 
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Buiiuel dizia isso: "A nossa única 
liberdade é a imaginação, aí ninguém 
toca I" 

O texto de narração de Igreja da 
Libertação, assinado por Pedro Ribeiro 
de Oliveira, finaliza assim : "As esperanças 
do setor da Igreja mais comprometido 
com o povo esbarram na oposição que lhe 
move o Vaticano e nas tensões internas 
do episcopado. O papel histórico de dar 
voz aos que não tinham voz também se 
esgota: com a democratização, os 
movimentos populares conquistam 
crescente iniciativa e autonomia. Para 
acompanhar o processo de libertação do 
povo, a Igreja terá que assumir mudanças 
muito mais profundas do que as 
experimentadas nos últimos 20 anos." 

Edição e nota introdutória: Patrícia Monte·Mór 

*Silvio Da·Rin dirigiu diversos curta·metragens, 
entre eles Ftfnix (1979) e O prfncipe do fogo 
(1984), participando de festivais nacionais e 
internacionais. Foi presidente da Cooperativa 
dos Realizadores Cinematográficos Autónomos 
- CORCINA - e, em 1984, presidente da 
Associação Brasileira de Documentaristas I 
ABD·RS. t também diretor de som. 



Taquile: a ilha, o filme 
PATR(CIA MONTE-MOR 
- An tropólogB 

Perdida no meio do lago-oceano do 
Titicaca, a 4.200 metros de altura, está 
uma ilha, Taquile, lugar austero e duro, 
entre flores e abundantes pedras, onde 
vivem não mais de 1.000 pessoas. Sobem 
e descem entre carneiros e plantações, 
num contrnuo trabalho de fazer com o 
fio da lã do carneiro as suas roupas e suas 
cores e tecer no chão a sua história de 
campesinos em cada recanto da ilha. Lá 
só moram nativos, cultuam a Santa Tierra 
Pachamama e se dizem incas, falam 
quechua e gostam das alturas. 

Nesse panorama quisemos realizar um 
filme de média metragem, que contou 
com a participação de Ana Maria Daou. 
Dois anos se passaram entre sonhos, 
cartas e contatos com amigos locais que 
fizemos em nossa primeira viagem. Depois 
vieram os contatos oficiais consulares e 
com as autoridades locais. Demos infcio 
então a uma produção que finalizou a 
sua primeira etapa mas que foi pensada 
para ser feita em um longo tempo. Em 
fevereiro último partimos para Taquile. 
Contamos com a colaboração de algumas 
instituições do Brasil e do Peru para a 
viabilidade de nossa viagem. 

Filmagem e pesquisa 
.antropológica correram paralelamente, 
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JOSÉ llvAC/0 PARENTE 
- Psicsnalista e cineasta 

uma realimentando a outra, e as 
tarefas do cotidiano da ilha entre festas, 
trabalho e rituais nos guiavam. A direção 
e a fotografia do filme - basicamente 
documental - contaram ao 
máximo com a ajuda de crianças e 
adolescentes locais como guias, 
orientadores, intérpretes do quechua e 
intermediár ios dos contatos, assim como 
"assistentes" de fotografia e som e 
auxiliares no transporte dos 
equipamentos. Era também uma mar:teira 
de não nos sentirmos invasores mais do 
que já éramos. A familiaridade gradativa 
desses "assistentes" com os equipamentos 
e com sua mampulação facil itava a 
aproximação com uma comunidade que 
tem suficientes motivos para se mostrar 
resistente, comunidade invad ida desde a 
colonização espanhola com a conseqüente 
evangelização e apropriação das terras por 
parte dos haciendados. Com muito custo, 
esforço e anos de trabalho colativo, 
conseguiram comprar a ilha desses 
proprietários estrangeiros e assim se 
protegem, possuindo cada famrl ia a sua 
terra em torno de sua casa e garantindo a 
participação de cada um nas propriedades 
e tarefas comunitárias. Assim preservam 
os costumes de seus ancestrais incas. 

O que nos mobilizava em Taquile? Já 



conhec(amos os dias de Carnaval de lá
festejos pela boa colheita. guardando as 
tradições dos festejos ligados ao ciclo 
agdcola . que tanto estudamos ao pensar 
em nossas tradições brasileiras de 
catolicismo popular. Certamente muito 
d iferenciado daquilo que conhecemos 
como €arnaval no Brasil, e que quase 
acreditávamos ser um conceito universal. 
Por outro lado, vislumbrávamos outras 
questões que pareciam estar referentes 
àquela realidade : por que os taquilenhos 
se consideram tão d iferentes dos demais 
povos da região? Como vivem? Por que o . 
uso de vesti mentas tão tradicionais? 
Como perpetuam costumes e práticas que 
parecem ter sa(do dos livros de História 
do Império Inca? Parecem tão exóticos, 
mas também tão fam ili ares : (ndios que 
buscam a suá autodeterminação, que 
produzem sua alimentação básica, que se 
relacionam com a sociedade abrangente 
sem perder o controle dessa relação. Que 
universo é esse? Encantou-nos a 
possibilidade de levar adiante o projeto 
de um filme-pesquisa junto a esta 
comun idade do Peru. Quisemos encontrar 
a ilha em dois momentos 
complementares: de um lado o Carnaval, 
e de outro o cotidiano de trabalho quase 
sempre familiar ou coletivo. 

Antes da década de 70, Taquile vivia o 
seu cotidiano longe de relações mais 
intensas com o Continente, do qual se 
distancia umas quatro horas em pequenas 
embarcações a motor. 

No tempo do Império lncaico, poucas 
são as indicações sobre sua existência, 
ainda que Mama Oclo e Manco Cápac 
tenham sa(do das águas do lago Titicaca 
::>ara fundar Cuzco, conforme diz a lenda. 
Os taqu ilenhos guardam, no entanto, uma 
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organizaç!o social, pol hica e econõmica 
que em tudo lembra a tradição dos Ayllus 
do Tahuantisuyo 1 , sendo sua 
ascendência inca sempre lembrada : 

"Todo e/ territorio peruano era a mando 
de los inkas, todito! En las otras partes se 
han civilizado y cambiado. Ahora 
unicamente en Taquile esta existiendo 
como eran los inkas. Los de Taqui/e 
somos descendientes de los inkas!" 

"Los genti/es vivían en los huecos. 
Cuando vienen los inkas, se hacen las 
casas. En el tiempo de los gentiles, no 
usaban ropas. Cuando vienen los inkas, 
e/los ensefian a hacer tejidos, todo." 
(Mariano Quispe Mamani - 70/80 anos.) 

De fins do século XIX até 1924, Taquile 
foi utilizada como prisão pol (tica, 
confinando uma série de pessoas de 
relevada projeção na história peruana. 
Desde a colon ização espanhola, a ilha -
como um anexo de Amantani, ilha 
próxima e sede de Distrito - vivia de 
feudatário em feudatário, passando pelas 
mãos dos Cuentas, família de grandes 
proprietários de Puno, no Continente. 
Para o trabalho nas propriedades foram 
arreg imentadas famílias das regiões 
vizinhas, que hoje são os oito troncos 
familiares que habitam Taquile. Os 
Flores. Huatta, Quispe, Mamani, 
Machaca, Cruz, Yucra, Marca são hoje 
proprietários da Ilha com "t(tulo de 
propriedade", a partir de uma luta de 
quase um século liderados por Prudêncio 
Huatta. Este foi um I (der nas negociações 
na primeira metade deste século, 
acabando, no entanto, aquinhoado com 
uma propriedade superior à dos demais. 
Em 1966 faleceu Prudêncio Huatta, um 
misto de herói e misti (haciendado, 



grande proprietário de terras), e os 
últimos tftulos de propriedade foram 
adquiridos pelos taquilenhos. 

Proprietários individualmente (cada chefe 
de fam{Jia), o trabalho, no entanto, é 
todo realizado coletivamente, sob diversas 
formas de organização. Entre o privado e 
o coletivo, os taquilenhos desempenham 
as suas tarefas, as suas festas, os seus 
rituais, obedecendo a uma lógica que lhes 
é própria e "herdada dos incas". Assim 
"es la costumbre, como nuestros 
abuelos". 

O trabalho social, faina, é aquele dirigido 
para toda a comunidade, como obras 
públicas, por exemplo. O ayni, ou 
intercâmbio de bens e serviços entre 
familiares ou vizinhos, e a minka, que se 
define por ser um trabalho em que se 
oferece o alimento aos que dela 
participam, são formas de organização 
de trabalho cotidiànas de Taquile e 
encontradas na tradição do Tahuantisuyo. 

"Según nuestros abue/os decían, no hay 
que ser ladron, no hay que ser flojo, no 
hay que ser mentiroso. Nosotros aqui 
nunca sabemos robar, nunca sabemos ser 
flojos y ni tampoco somos ociosos. 
Siempre nosotros estamos con nuestra 
artesanía y conservando . . . "( .. . ) "Ama 
sua, ama lu/la, ama quelfa2. Nosotros 
tenemos las tres leyes que cu mp/imos, ley 
de la is/a Taquile." 

O lema incaico, linha mestra de toda a 
denominação cuzquenha, é repetida 
seguidamente pelos de Taquile. 
Orgulham-se de nunca terem a presença 
de ladrões na ilha, não havendo tampouco 
policiais. 

"Según nuestra ley puede pasar de otra 
gente venir aqui a robarnos, nosotros no 
lo consentimos e imediato lo 
despachamos a otro anexo, a su tierra lo 
mandamos. " 

. (Sebastian Marca - Presidente do 
Comité de Artesanía. ) 

O discurso taquilenho que fala de 
comunidade, solidariedade, harmonia, 
trabalho, festas, fartura, costumes e 
tradição é muito marcante, como a 
própria necessidade de marcar e reforçar 
a sua identidade. Como constróem essa 
identidade? Diferenciam-se de quem? A 
tradição taquilenha de combate aos mistis 
(os grandes proprietários de terras), aos 
"de fora", já é secular, e esta questão foi 
bastante trabalhada pelo antropólogo 
peruano José Matos Mar, que nos anos 50 
publicou suas primei ras pesqu isas sobre a 
comunidade. Por outro lado, Taquile está 
administrativa e politicamente 
subordinada a Amantani - ilha próxima, 
de que também busca se d iferenciar ." A f 
são os critérios de tradição e mudança 
que aparecem como definidores de uma 
e de outra comunidade. Na mesma 
medida o discurso taquilenho va i tratar 

. dos demais estrangei ros, sejam eles de 
Puno (porto mais próximo, no 
Continente), de Lima, do Brasil, do 
Japão, da França - de onde venham os 
"não-taquilenhos". Na relação de Taquile 
"com o mundo", através da visita de 
turistas e pesquisadores, passa a se 
organizar uma economia que se diferencia 
de sua prática tradicional - cultivo de 
batata, cevada, oca, milho, abas e o 
pastoreio de algum rebanho - para 
desenvolver, paralelamente, o trabalho 
artesanal como uma única possibilidade 
de entrada de moeda. 
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"No esta cambiando con el turismo, esta 
alegrando, ellos nos contan de sus pafses 
y nosotros contamos de nuestra isla. 
Vivimos de la artesanfa porque ellos 
compran y traen dinero, es decir, estamos 
haciendo un trueque : artesanfa con plata. 
Con eso compramos lo que nos gusta: el 
pan, el arroz, el azúcar, kerozene." 
(Perci Mamani Yucra -
Teniente Gobernador. ) 

Dançar, tecer e plantar parece ser o eixo 
do cotidiano taquilenho, todo orientado 
por um calendário - faixa por eles tecida 
e utilizada na cintura como um cinto para 
homens e mulheres. Ali estão desenhados 
- pelas mãos hábeis das mulheres - , com 
os fios, os lotes plantados com os seus 
produtos (os suyos), as principais festas 
de santos, as épocas de semear e colher, as 
plantas, pássaros e estrelas que fazem 
parte do seu universo. No trabalho com a 
lã, homens e mulheres se complementam 
com funções específicas, tecendo desde 
gorros para os homens até metros de lã 
para confeccionar saias para as mulheres e 
trajes mascul inos de calça e colete. O 
negro é a cor predominante, 
sobressaindo- se o enorme manto preto 
usado pelas mulheres cotidianamente . 

Pachamama, a Santa Tierra, a gênese de 
tudo, da vida, sfmbolo da fertilidade, está 
sempre presente e deve ser reverenciada a 
cada momento. Os pagos à mãe-terra 
pa recem encobertos no discurso 
taqu ilenho, já tão marcado pela presença 
da Igreja Católica, atual izada localmente 
pe los " miss ioneiros" - jovens de Taquile, 
que atuam como catequ istas. vinculados 
a paróquia de Puno, no Continente. A 
" Mãe-Terra", no entanto, é reverenciada 
em cada momento : desde os rituais mais 
comuns do cotidiano - como nas 
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refeições, no inicio do trabalho no tear
como nos momentos de doença, no 
plantar e no colher, nas festas e ritos 
propiciatórios. 

O universo do "sagrado", em Taquile, 
não foge à complementariedade andina: 
se a Igreja Católica tem um dom(nio 
especifico, administrando bens sagrados, 
celebrando festas, distribuindo alimentos 
enviados pela OXFAN, fazendo a 
camquese, aos pacos ou sacerdotes da 
tradição rei igiosa quechua são reservados 
cultos especiais nas enfermidades, no 
tempo da colheita, no nascimento e 
morte- quando são feitos pagos ã 
Mãe· Terra Pachamama e diversos outros 
rituais. 

Ao nfvel da organização social, a herança 
é dada pelo casamento, e assim se vê 
assegurada a posse da terra e a 
conseqüente possibilidade de 
sobrevivência local. A questão "terra", 
em Taquile, é fundamental para se 
entender a organização social, polftica 
e econômica da ilha. Os casamentos são 
feitos dentro dos oito troncos familiares 
taquilenhos, em geral, com regras de 
parentesco bastante definidas, sendo a 
residência patrilocal. O compadrio é 
instituição legitimada entre os 
taquilenhos, destacando-se o ritual do 
rutuchi, o primeiro corte de cabelo do 
filho homem ou mulher, feito geralmente 
por volta dos dois anos de idade. 

Politicamente, a autoridade máxima é 
o Tenente-Governador - "el gobierno 
central en la isla Taquile", diz Dom Perci 
Mamani, Tenente-Governador, por 
eleição, já há dois anos: "EI Teniente 
Gobernador ve los trabajos de las 
chacras, ordena las asambleas y cuida de 



la comunidad". A Igreja, no entanto, 
através da Matriz de Santiago de Taquile, 
na praça central, constitui-se como o 
único espaço comunal fechado, utilizado 
tanto para funções religiosas quanto 
pol(ticas, com a presença constante das 
diversas autoridades com seus lugares 
demarcados, momentos especiais para 
entrada e sa(da etc. Govern4ncia, Agência 
Municipal, Juiz de Paz e agentes diversos 
,da Igreja ("maiordomo e missioneiros") 
constituem-$8 nas autoridades máximas 
oficiais de Taquile. 

Lembrando famoso artigo de Roberto 
Da Matta, em Taquile nos sent(amos em 
Anthropological Blues! ("O ofício do 
etnólogo ou como ter anthropological 
blues." Boletim do Museu Nacional. RJ, 
n9 27, 1978). O universo físico é de uma 
ilha, mas guardando histórias, mitos, 
tradições, vivências que encantariam a 
Malinowsky. 

Chegamos a Taquile em dias de festa : 
a festa do Carnaval, que se estende por 
duas semanas inteiras de contínuo dançar 
e tocar flautas e tambores, bendizendo 
todas as casas, as plantações e os animais, 
num ritual sem interrupção de dia e noite.· 
Havia sido um ano de alegria para a 
plantação: boa colheita, bons tempos. É 
preciso festejar . Documentamos também 
a volta ao trabalho na ilha. Barbechar a 
terra (limpar e arar), reformar a cozinha 
da casa, fazer a troca do telhado (de 
totora, fibra local que cresce no 
Titicaca), discutir sobre projetos de 
desenvolvimento do trabalho artesanal 
local e sua distribuição. Uma criança 
nasceu, uma senhora morreu. A ilha se 
organizou, como de costume, aos 
domingos em sua praça principal, com as 
autoridades para as comunicações oficiais 

semanais, queixas, reclamações, decisões 
com representantes das 280 fam(lias de 
taquilenhos. A c4mera e o gravador 
registraram, em um mês de trabalho, um 
pouco desse universo. Vivemos com os 
taquilenhos em suas casas, caminhamos 
com eles naquelas alturas rochosas, de 
ponta a· ponta da ilha, em seus três 
quilômetros quadrados. Ouvimos 
histórias de velhos, com eles bebemos a 
çhichia e nos encantamos com seus 
tecidos delicados e cuidadosamente 
trabalhados. 

As poucas notícias já publicadas sobre 
Taquile falam de "um paraíso perdido no 
Lago Titicaca" ou de "uma ilha do céu". 
No nosso filme queremos contar um 
pouco dessa história. Melhor : queremos 
que os de Taquile nos contem essa 
história. A história terrena desse céu. A 
luta por sua terra, o seu trabalho 
cotidiano, as suas festas, os seus confl itos, 
a sua tradição incaica, o seu artesanato, a 
sua busca constante por ter nas mãos o 
destino de sua comunidade. 
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Cumprimos já a primeira etapa de nosso 
projeto. Estamos buscando apoio 
institucional e financeiro para uma 
segunda fase, que inclui a volta à ilha e 
toda a pós-produção. 

1 Grupos de consangüíneos organ izados para a 
vida e o trabalho no per lodo de dominação 
de Cuzco, Império dos Incas. 

2 Não ser ladrão, não ser mentiroso , 
não ser ocioso. 

(Sebastian Marca - Presidente do 
Comité de Artesanfa.) 



Tecendo calendário. Foto José lnscio Parente. 
Taquile, fev. 85. 
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Nossos ·assistentes taquilenhos. 
Foto Patrícia Monte-Mór 



Cinema e religião: 
mediações de 3.\t grau ? 

WALDO CESAR 
Sociólogo; vics·pf'8sidante do ·/SE R 

"O filfTl8, filiaç5o do cinema, é 

também filho da Oaus. " 

Massimo Canavacci, 

Antropologia do cinema 

(Ed. Brasiliense, 1984) 

1 

Hã um momento em Oito e meio em que 
se ouve uma voz anunciando : "o Cardeal 
quer falar com você". Todo o ambiente se 
transforma frente ã expectativa da 
presença augusta. No meio do sarcasmo 
solene com que Fellini descreve a 
confusão mental e espiritual da burguesia 
italiana, entra a mediação da Igreja na 
figura um tanto caricata dos paramentos e 
da reafirmação de algo em que nin~J.~ém 
mais parecia acreditar. Mas era preciso 
escutar a voz milenar para se~J.~ir 
cultivando certos costumes e alimentar o 
intelectualismo daquele e de outros 
tempos. A voz do Cardeal retumba, se 
bem me lembro, que fora da Igreja 
hinguém se salvará ... Sugere um crftico 
(Sara!J.lina) que em Oito e meio 
contemplamos a rigidez de uma igreja que 
falha completamente ao tomar em conta 
o amor e a graça que opera fora dela. O 
mesmo em La dolce vi ta ( 1960), cuja 
primeira cena é a de um Cristo carregado 

em um helicóptero, sobrevoando a 
cidade, indiferente com o seu sósia do 
Corcovado. (Em um debate famoso, 
Pasolini fala da relação não-dialética entre 
pecado e a graça desta obra de Fellini.) 

Oito e meio ( 1963) é um filme sobre o 
filme - um metafilme no qual se discute 
o lugar da verdade na vida burguesa, as 
várias buscas e experiências carnais e 
espirituais, todas as confissões possíveis. 
Creio haver lido que Fellin i fala dele . 
como uma confissão. E se este filme pode 
envelhecer no seu ritm o, no seu tem po, a 
temãtica continua atual. Não 
necessariamente todos os ep isódios, mas 
o enfoque da insatisfação humana como 

· busca transcendental, ou seja, o cinema 
como veículo de temas religiosos, nem 
sempre explfcitos, mas sempre presentes 
quando se trata de filmes que revelam ou 
expressam outras d imensões da natureza 
do homem e de sua condição. 
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Cre io que é por isto que tais filmes- ou 
certas cenas - nos tocam mais 
profundamente do que outros. E nem é 
preciso ser um crente. Aliás, parece que 
são agnósticos os d i retores dos melhores 
filmes religiosos. Não me refiro às grandes 
produções hollywood ianas (que tl1m o seu 
inegãvel impacto entre milhões de tipos 



de crentes) , como Os dez mandamentos, 
O rei dos reis, Jesus Cristo Superstar e 
outros tubarões da fé. Menos que as 
exteriorizações que tentam reconstitu ir 
os ambientes dos tempos de Cristo ou de 
Moisés, me interessa a decomposição do 
fenômeno rel igioso como manifestação 
pessoal e sociológica - e como tal, sujeito 
à cr(tica e à dúvida. Buriuel (que 
obviamente vou citar várias vezes), 
parod iando o que Ewers dizia sobre 
novela e cinema, afi rmava que o diietor 
de cinema honra o seu lugar quando, 
' 'através de um retrato fidedigno de 
autêntica relação social, destrói as idéias 
convencionais dessa relação, faz 
cambalear o otimismo do mundo burguês 
e estimula os leitores l espectadores] a 
duvida r da perenidade da ordem 
ex istente ... " (R . Durgnat, Luis Buiiuel, 
Buenos Aires, 1976). Para Buiiuel " tudo 
é santo, nada é sagrado"; e por isso, 
coerente mas também paradoxalmente, 
d izia ainda : " Insisto em que nada 
procu re i demonstra r e que não me sirvo 
do cine ma como de um púlpito onde 
pregar". 
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É curiosa esta linguagem religiosa para 
expressa r conceitos na arte do mundo 
cinematográfico, que não é só de Bufíuel 
e que se man ifesta sobretudo na feitura e 
na justificação de filmes com temática 
re li giosa - ou anti·religiosa. Que _está na 
origem deste vocabulár io tão pró>Çimo de 
uma terminologia re ligiosa ou teológica? 
t certo que alguns diretores famosos 
(Bui'íuel , Bergman, Pasol ini) tiveram uma 
educação confessional. Mas desconfio que 
a tela e os recursos tecnológicos do 
c inema constituem uma grande tentação 
para exp ressar o mundo interior, revelar a 

alma das criaturas - e que para isto conta 
com uma linguagem própria, uma 
narrativa que talvez supere todas as 
formas de comunicação e de identificação 
entre o espectador e o espetáculo. (Não é 
por acaso, neste sentido, que Pasolini 
elabora uma "gramática do cinema", 
codificando a especificidade de sua 
linguagem visual.) E temos Bergman: 
"Não posso deixar de acreditar que estou 
usando um instrumento tão refinado, que 
nos possibilita lançar luz sobre a alma 
humana, revelá-la mais brutalmente, e 
com isto acrescentar ao nosso 
conhecimento novas dimensões do real'~ 
(De uma entrevista em Munique, 1978.) 
Em outro momento (entrevista a Veja, 
7/11/73), um pouco na linha de Bunuel, 
afirmava que de fato não tinha religião, 
" para mim um assunto absolutamente 
sem interesse (sic). Ela só me interessa na 
medida em que é um poder terdvel que 
impõe às pessoas limites e freios. Mas, 
falando em religião, eu acredito que todo 
ser humano possua uma espécie de 
santidade". 

E Fellini? Sua filmografia está cheia de 
situações e de problemas que superam o 
cotidiano ou que dão a este uma 
dimensão transcendente, mas sempre em 
atitude de ambivalência para com a Igreja 
(ou religião) , marcadamente em Julieta 
dos espiritos ( 1965) . Sobre La dolce vita 
ele diz textualmente que o tema 
dominante do filme era o tempo da 
espera. "E quis sublinhá-lo com a espera 
do milagre. Pobres e ricos sob este 
aspecto são iguais" . 
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A preocupação pelo religioso, o m(stico, 
iguala importantes cineastas - e isto 
mereceria um estudo mais amplo. 
Continuo citando, agora Pasolini, 



marxista e freudiano. Em Teorema 
( 1968), para os que se lembram, está 
evidente a busca do sentido sagrado e 
religioso da vida. (Não há espaço para um 
resumo deste ou de outros filmes citados.) 
Pasolini, de acordo com dois de seus 
críticos, considerava que uma reprodução 
puramente dramática ou documental 
deste mundo seria uma traição à 
realidade. "E essa realidade- dizem - é 
que o oprimido, o pobre, assume 
dimensões épico-religiosas na •• ta 
opressão". É o seu estado primitivo, a sua 
nawreza desfigurada física e 
espiritualmente que o impede de fazer o 
jogo das aparências e das convenções - e 
aí se abre uma dimensão religiosa, uma 
re-ligião (ligação) que transcende o seu 
estado atual (P. Burvenic e J . Segers). 
Assim se expressa Pasolini : 

"Minha mundivisão, no fundo, 
é sempre épico-religiosa. Sobretudo para 
as pessoas humildes dos meus filmes, que 
vivem fora de qualquer consciencia 
histórica e civil ( . . . ). A miséria é sempre 
épica na sua essência mais profunda. Sua 
psicologia, sempre pura em certo sentido, 
porque inconsciente e portanto autêntica 
e essencial. Essa maneira de ver o mundo 
dos pobres, o subproletariado, vem à 
tona não só na minha música mas ainda 
no estilo dos meus filmes.'' 

(Diálogo com os estudantes do 
Centro Sperimentale di Roma.) 

Então é menos difícil compreender que 
o ateu Pasolini faça um filme intitulado O 
Evangelho segundo São Mateus ( 1964) . 
Na sua simplicidade e sensibilidade ele 
capta a mensagem de Mateus, cujo texto 
lê num dia em que fica retido no quarto 
de um hotel em Assis, em 1962. Nesse dia 

João XXIII visitava a cidade e todas as 
ruas estavam bloqueadas. Vale a pena 
ouvir o próprio Pasol ini: 

" Depois da terceira ou quarta página, 
veio-me, de maneira inesperada e 
irracional, a idéia de fazer o filme. 
Naturalmente, abalado como estava, não 
falei com pessoa alguma. Dois ou três 
meses depois procurei o produtor e ele 
aceitou fazer o filme '~ 

Pasolini escolhe Mateus não somente 
porque foi a sua primeira leitura do 
evangelho, mas porque considerava que 
como se dirigia ao povo judeu, a figura de 
Cristo, no sentido psicológico, lhe parecia 
a mais rigorosa, a ma is absolu ta, a mais 
exigente ... Quanto ao lado teológico, 
pediu conselhos aos amigos de Assis e 
tratou de segui-l os o mais fielmente 
possível. 

Claro, uma decisão como esta ex ige certas 
explicações, que Pasol ini discute em 
vários debates, e que podem ser 
resumidas em uma afirmação categórica : 
"Eu não sou um crente no sentido 
completo e consciente do termo, e queria 

· fazer um filme no qual representasse o 
Cristo como filho de Deus. Queria ser fiel 
a Mateus". (Alguns crfticos dizem que ele 
foi fiel a Marx . . . ) 
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Zeffirelli também filma uma Vida de 
Cristo. Mas é uma pel fcula espetacular, de 
atores famosos, ao contrário dos 
intérpretes desconhecidos de Pasolini, 
com o seu cenário seco e agreste do sul da 
I tá I ia, despido de truques, em preto e 
branco. O papel de Cristo é representado 
por um estudante espanhol que passava as 
férias no lugar. O filme de Pasolini é 
dedicado ao Papa João XXIII , o primeiro, 



diz ele, " a ensinar ao mundo que um 
marxista não é necessariamente um 
monstro" . 

Falta falar de outro italiano e de outras 
nacionalidades, inclusive do caráter ritual 
dos fi lmes do nosso Glauber Rocha (de 
origem protestante), sobretudo em Deus e 
o diabo na terra do sol ( 1964), assunto 
para outras reflexões. (Também aqui não 
falo da riqueza dos nossos documentários 
sobre religiões populares, objeto de 
publicação anterior de Comunicações. ) 
Mas o outro italiano é Rossellini, marxista 
depois de uma formação cristã 
tradicional , com o seu O Messias ( 1975) 
Diz ele : 

" Nesta civilização e frente à sua 
decadência , devemos voltar de novo à 
mensagem eterna de Cristo. Na história da 
humanidade, Cristo foi sempre aquele que 
melhor e mais profundamente restituiu ao 
homem sua própria transparência. 
dando-lhe a razão última de tudo, em um 
sentido absoluto". Como um pregador 
cansado de última hora (' Tenho sessenta 
e nove anos. Dentro de onze terei 
cumprido os oitenta. Não tenho nenhum 
minuto a perder", d isse em 1976), 
Rossell ini fala do subdesenvolvimento, do 
absurdo de um "terceiro mundo", que 
não ex istiria se o ensinamento de Cristo 
fosse seguido, sobretudo o 
"descobrimento revolucionário de que 
a lei fo i fe ita para o homem e não o 
homem para a lei ." 
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Estas breves entradas levam à questão 
da linguagem cinematográfica, que apenas 
menciono indicativamente. Creio que o 
cinema, nos filmes de temática religiosa, 
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permite uma comunicação mais próxima 
do nosso mundo interior, como insunuei 
anteriormente, por nos revelar uma I fngua 
mais conhecida ou mais sensfvel a certa 
ãnsia do desconhecido, ao suspense do 
mistério maior, ao poder terrfvel de que 
falava Bergman. A tela às vezes parece 
que nos vai trazer a revelação que está 
faltando. 

Neste sentido a questão da linguagem 
pode ser iluminada por outras 
correlações, em especial o tão discutido 
tema do cinema e literatura. A tela, 
transformando os fenômenos do mundo 
externo em signos, introduz uma nova 
linguagem e uma nova leitura da 
realidade. Não se trata de discutir aqui 
se o cinema opera com o signo ou com o 
objeto; mas é fácil constatar a diferença 
entre uma arte que reproduz o objeto e a 
que trata de interpretar o seu significado. 
As grandes produções realistas caem no 
equívoco apontado por Pudorkin, para 
quem " o realismo não estará na precisão 
e veracidade dos mfnimos detalhes da 
representação; a arte será realista mais 
pelo significado produzido do que pela 
naturalidade dos seus meios." (Cit. por 
lsmail Xavier, O discurso cinematográfico, 
Paz e Terra, 1977.) É mais excitante a 
insinuante sensualidade deLe jenoux de 
Clair (Eric Rohmer) que o sexo explícito 
de um pornô. 

Por isto a representação de um tema 
religioso no cinema abre um campo tão 
rico de reflexão e debate. Tanto o 
documentário quanto a ficção têm, neste 
terreno, um ingrediente obscuro, quero 
dizer, um componente do mistério 
insondável que nos cerca (o sensus 
numinis de Rudolf Otto) e que muitas 
vezes expressa as contradições do próprio 



diretor. Bunuel põe na boca de um 
personagem de A via láctea ( 1970) a 
seguinte afirmação: "Meu ódio à ciéncia 
e meu desprezo à tecnologia me acabarão 
conduzindo a esta absurda crença em 
Deus". Para ele mesmo contestar dizendo 
que tal não existe- e que já elegeu o seu 
lugar e que tal lugar é o mistério. E 
acrescenta: "só me cabe respeitá-lo". E 
aqui Buí'íuel explica o seu manejo do 
mistério : "Em alguma parte entre o acaso 
e o mistério se desliza a imaginação, 
liberdade total do homem". Por isto esse 
mistério, que existe na I i ter atura rei igiosa 
e na reflexão da vida em geral -
pronunciado ou escamoteado, desejado 
ou repelido - , se expressa mais aguda e 
profundamente na linguagem 
cinematográfica, justamente por uma 
dimensão simbólica que supera o nfvel da 
razão, fundindo tempo e espaço, 
realidade e ficção, passado e presente, 
iludindo-nos com a superposição de 
planos. A fantasia, por maior que seja, se 
reveste de realidade. ~ isto que torna as 
pelfculas de Bunuel e de Bergman, para 
citar dois diretores que trabalharam sobre 
temas religiosos em quase todas as suas 
películas, os artífices de um cinema 
muito mais verdade. A vida real se vê 
mediatizada - ou até mesmo absolutizada 
- por uma dimensão transcendental, pelo 
que vemos agora em enigma. Quer dizer, 
aceitamos a realidade da obra de ficção, 
nos emocionamos tal como - ou mais -
que na vida real ( Lotman). Pushkin diz o 
mesmo de forma mais dramática : "A 
ficção me fará derramar lágrimas . . . " 
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Agora, o espectador - elo de uma cadeia 
de mediações, ele próprio um mediador 
entre o filme e o seu cfrculo familiar ou 
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de amigos, para os quais interpreta a 
estória, subtrai, acrescenta, recria. ~ 
muito comum que o diretor não se 
reconheça nas várias crfticas ou traduções 
de sua obra. 

A outra mediação é a do próprio filme, o 
elo misterioso da criação interposto entre 
o espectador e o criador. Não se trata de 
um uso gratuito desta outra analogia com 
a temática religiosa. O fruto de meses ou 
de anos de trabalho, pesquisas, atores, 
máquinas. viagens, orçamentos - todo o 
variado tempo de cada criação - está ali 
nos limites do espaço de uma tela e das 
duas horas de um espetáculo. A escolha 
dos a tores, o uso da câmera são outras 
tantas formas de mediação como síntese 
do real e do imaginá rio, do mito e da 
história, das coisas como elas são e como 
as vê o cineasta. Ing redientes que fazem 
do espectador, com todo o ritual do ato 
de assistir a um filme, uma testemunha e 
um co-participante, um crente passivo e 
contemplativo. Há uma certa troca , 
resultado de uma ce rta cumplicidade -
a mesma que leva o leitor à identificação 
com os personagens de uma nove la ou de 
um conto. Os espectadores são atores em 
potencial de cenas que são nossas também 
ou que nos aproximam (com um relat ivo 
conforto) de grupos ou de multidões (por 
exemplo, no caso de um documentário 
sobre religiões ou festas populares) cheias 
de uma fé mais cotidiana do que o pão e 
o le ite. O tempo da tela e o tempo real se 
confundem na consciência ou no interior 
dos nossos espaços sagrados. Refletimos 
nos filmes os tormentos e esperanças de 
cada dia. Paixões, mortes, ressurreições. 

Daf que ver cinema na televisão 
não tem nada - ou muito pouco ~ 
com uma sala escura cheia de gente. O 



ritual da sala de espetáculos (ir ao 
cinema) é insubstitu ível. ~como ir à 
missa, ao cu lto, ao terreiro. Se trata de 
um ato que ex ige certa submissão ou pelo 
menos ace itação das regras do jogo da 
verdade pronunciada num certo lugar, 
com um certo apara to simból ico - tudo 
isto que a tela real iza com a esperteza da 
tecn ologia e o vigor da ilusão do 
movi mento e da sfn tese do tempo da 
lingu agem fílmica. A reprodução da 
realidade alcança um n fvel de expressão 
insupe rável, relativamente a outras formas 
de pe rsuasão ou de simples comunicação, 
de acordo coni d ife rentes n íveis culturais 
e estéticos dos espectadores. 

Talvez tenha sido o antropólogo italiano 
Massimo Canevacci , já mencionado, quem 
mais .tenha ex plorado o tema do cinema 
como representação religiosa, a partir do 
espetáculo em si mesmo. Sua analogia 
fa la da missa como protótipo do cinema, 
a partir do ambiente t ísico das respectivas 
sa las, exigindo ce rto comportamento do 
espectador na consumação do rito : 
apresentação do ingresso, a grande sa la 
escura, a repetição da aventu ra de ass istir 
(e até mesmo participar pass ivamente da 
projeção) e a saída para o ar livre como 
uma ressurreição .. . Citando Jung, 
lembra que ao contrário do 
protestantismo, o catolicismo dá ao rito 
uma fu nção sagrada, "que permite 
represen tar o vivo evento significado pelo 
arquétipo e que, com isto, toca 
diretamente no inconsciente" (p. 51) . Há 
uma divisão, como na missa, entre 
sacerdote e fi éis : no ci nema a 
subordinação destes à tela é mais total, 
talvez porque não conheçam o enredo 
nem o fi nal , ao contrário do que se dá na 
missa (e mesmo no sermão, cuja 
argumentação é mais ou menos 
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conhecida) . 

O ponto mais radical da tese de Canevacci 
está na apl icação da teoria de Jung sobre 
o " mistério do quarto" para o cinema. 
Para Jung chegou o momento de 
combater o " reino do pensamento 
trinitário" . Definitivamente não se trata 
mais somente do Pa i, do Filho e do 
Espírito Santo, mas também do Diabo 
como o oposto equivalente ao Cristo, cuja 
antftese representa um conflito levado ao 
extremo, no qual o bem e o mal podem se 
relativizar, ser postos em dúvida, 
transformando-se num grito dirigido 
"para além do bem e do mal" . 

Não se trata aqui de ir mais além nesta 
provocadora concepção do famoso 
psicanalista (que Marcuse colocava na ala 
direita da psicanálise ... ), mas de indicar 
como o antropólogo aplicava a simbologia 
desta expressão quaternária ao espírito do 
cinema. Dos trinta filmes citados e 
representados tomo uns poucos 
exemplos, mais ligados ao tema destas 
reflexões, que indicam uma analogia 
certamente radical e discutível , mas que 
aprofunda a tese de uma relação entre 
cinema e culto como espetáculos que se 
complementam culturalmente entre os 
eleitos (ou cl ientes) de um ou de outro. 

A partir do modelo inicial , o esquema se 
repete engenhosamente na estrutura dos 
filmes selecionados : 

Pater 

Spiritus 



2001 : uma odisséia no espaço 

Ciência e técnica 

Ensaio de orquestra 

Cosmos 

A árvore dos tamancos 

Deus 

H~rói camponês---+--- Pecado 

Fé 
Esperança 
Caridade 
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Mas isto já é outra matéria. De toda 
maneira, creio que ilumina algo mais a 
respeito do impacto dos filmes religiosos 
sobre as nossas cabeças, mergu lhadas no 
anonimato de uma sala apenas il uminada 
pela projeção de um quadro que se move 
no tempo e no espaço. Com a li berdade 
da utopia de uma nova dimensão - que 
supera o constrangido espaço no qual 
agora nos movemos e existimos. 



Cinema e Igreja no Brasil: 
uma história de quase 50 anos 

MIGUEL PEREIRA 
Vice-Presidente ~ OC/C-BrtJsil 
Crítico d11 cin11ma; Dir11tor do Departamento 
de Comunicação Social da PUC-RJ e 
Vice-PresidBnte da OC/C-Brasi/. 

A OCIC (Organização Católica 
Internacional de Cinema) foi criada em 
Haia, em 1928. Seu objetivo primordial, 
naquela época, era exercer o papel de 
orientar os católicos que iam ao cinema. 
Essa orientação era basicamente mov ida 
por critérios morais. Seus objetivos 
consistiam em condenar os filmes 
moralmente perniciosos. 

Hoje, depois de 56 anos, a OCIC tem as 
seguintes orientações fundamentais · 

1. os meios de comunicação soc1al devem 
servir ao desenvolvimento do homem, 

2. o desenvolvimento do homem 
não pode ser reduzido à sua dimensão 
econômica. A cultu ra é uma base 
fundamental desse desenvolvimento ; 

3. o reconhecimento da identidade 
cultural e a capacidade de sua expressão 
são aspectos fundamentais do 
desenvolvimento do homem; 

4. construir uma vida mais humana é 
corrigir os desequilíbrios e lutar contra as 
desigualdades que marcam os média; 

5. colocar os média a serviço do homem é 
torná-los instrumento de diálogo, formas 
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de participação na vida comunitária. 

Tendo em conta essas orientações 
fundamentais, a OCIC, sigla que hoje se 
desmembra em Organização Internacional 
de Cinema e Audiovisual, busca atingir os 
objetivos de colaborar para o 
desenvolvimento do cinema e do 
audiovisual, expressões artísticas e 
instrumentos de cultura, de distensão e 
comunicação entre os homens; contribuir 
para o progresso humano e espiritual dos 
profissionais do cinema e do audiovisual e 
do público desses meios; favorecer a 
criação, a difusão e a utilização de filmes 
e audiovisuais que possam contribuir para 
a promoção humana e o conhecimento da 
mensagem evangélica. 

No Bras il, a caminhada começou há 
quase 50 anos. No início, de uma 
maneira ainda informal, através da 
Associação dos Jornalistas Católicos, no 
Rio de Janeiro, e de um grupo organizado 
em São Paulo, ligado ao movimento 
familiar Ambos tinham como objetivo 
realizar a orientação moral dos 
espetáculos cinematográficos. A 
Associação dos Jornalistas Católicos do 
Rio publicava, em seu jornal, uma coluna 
de orientação cinematográfica_ Esta 
mesma coluna, a partir de 1938, passou a 



ser publicada também no boletim da 
Açlo Católica Brasileira, cuja circulação 
era nacional. 

Com a criação do Secretariado de 
Imprensa, Teatro.e Cinema na 
organização da Ação Catól ica, o gru po da 
Associação de Jornalistas Católicos 
passou a ter uma colaboração maior e 
mais permanente. Por algum tempo 
ficaram juntos os três setores. Depois 
separou-se imprensa de teatro e cinema. 
Em junho de 1948, o Departamento 
Nacional de Cinema e Teatro da Ação 
Católica entra em nova fase. Seus 
associados recebem as crfticas dos filmes 
mediante uma contribuição anual. A 
diretoria do Departamento tinha como 
presidente lsaack Tapajós, tesoureiro José 
de Souza Pereira e secretária Aglaia Bleggi 
Peixoto. A sede era na Rua México. 

Entre as atividades.que mereceram 
registro, está uma carta aos produtores 
nacionais convidando-os para um 
encontro com o secretário-geral da OCIC, 
André Ruszkowski . Foi também feito um 
concurso sobre a moderna cinematografia 
italiana e um curso especializado de 
"censura católica", que constava de 15 
aulas teóricas e práticas, com infcio 
previsto para 5 de outubro de 1955. 

Depois do Congresso Eucarístico 
Internacional o setor passa para o Palácio 
São Joaquim, na Rua da Glória. 
Estrutura-se o SIC (Serviço de 
Informações Cinematográficas), que ed ita, 
regularmente, as fichas de orientação 
cinematográfica, com uma equipe dirigida 
pelo Pe. Guida Logger e com a 
participação de diversas pessoas, entre elas 
Ronald Monteiro, Hilda Azevedo e outras 
que se juntaram mais tarde a essas, como 
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José Tavares de Barros, José Francisco 
Pinto, Marialva Monteiro, e mais uns 20 
colaboradores. Na verdade, à equipe era 
facilitado o acesso às cabines das 
distribuidoras quando os filmes eram 
vistos pela censura. Assim, as fichas 
estavam sempre atual izadas. Mas a grande 
inspiração e influência coube ao Pe. 
Guida. 

No que se refere à formação, foram 
realizados inúmeros cursos de cinema, 
assim como diversas jornadas 
cinematográficas. Muda também a própria 
orientação moral. Acrescenta-se a ela uma 
apreciação artística. Enfim, houve um 
dinamismo mu ito grande no setor . 

Em 1961,a CNBB realiza um Encontro de 
Representantes das Salas Católicas de 
Cinema. Cria-se também a Central 
Catól ica de Cinema (CCC) . Desse 
período, que vai até a década de 70, é a 
criação do prêmio Margarida de Prata,que 
foi atribuído pela primeira vez no Festival 
de Brasfl ia de 1967 ao filme Proezas de 
Satanás na Vila do Leva e Traz, de Paulo 
Gil Soares. O prêmio seguiu sendo 
atribuído no Festival de Bras fi ia até 
1971 . A partir de 1973, o Margarida de 
Prata passa a ser dado na sede da 
Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil, por um júri formado por assessores 
do setor de comunicação da CNBB .* a: 
que havia mudado toda a estrutura da 
Conferência,e por isso desapareceram o 
Departamento e Secretariados. Também 
as fichas de orientação pararam de ser 
publ icadas. 

Durante os anos 70 foram organizadas 
muitas atividades na área de 
comunicação. Porém o setor ficou um 
pouco sem identidade. Entretanto, foi 



em 1975 que se realizou, em Petrópolis, 
o Congresso Internacional da OCIC, que 
contou com a partici pação de muitos 
cineastas brasileiros, pesquisadores, 
estudiosos de cinema e delegados de 
todos os continentes. 

Foram realizados também cursos de 
cinema e comunicação para diversos tipos 
de público, sendo um deles para os bispos 
brasileiros. A partir de 1980 se inicia uma 
nova fase. Tenta-se criar uma forma de 
trabalho nova . Depois de diversas 
tentativas, chegou-se ã conclusão de que 
se deveria criar uma est rutura de OCIC no 
Brasil. Esse esforço culminou com a 
criação da OCIC-Brasil em maio de 1984. 
O fato de o Brasil ter um representante 
no Comitê Diretivo da OCIC tem, 
certamente, colaborado para o 
desenvolv imento de novas atividades na 
área de Cinema na Igreja do Brasil. 
Espera-se agora um grande crescimento 
da OCIC no Brasil. 

Texto originalmente publicado 

no Boletim OCIC-Brasil, n. 1, dez. 84. 

• S5o 29 os filmes brasileiros que mceberam 
o pr~mio Margarida de Prata atri 1985: 

1967: Proezas de Satanés na Vila do Leva e 
Traz (Paulo Gil Soares). 

1968: Blà-Biã-Bié (Andrea Tonacci) . 
1969: Meteorang Kid, o herbi intergalético 

(André Luiz de Oliveira) . 
1970: Viva Cariri (Geraldo Sarno) . 
1971 : Som e forma (Joaquim Assis) . 
1973: Slo Bernardo (Leon Hirszman). 
1974: Uir6 (Gustavo Dahl); O xente, pois nlo 

(Joaquim Assis). 
1975: Passe livre (Oswaldo CaldtlirB), 

Declaraçlo (Dtoniela Santos PereirB). 
1976: liçlo de amor (Eduardo Escorei); Pedra 

da riqueza (Vladimir Carvalho). 
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1977: Morte e Vida S.Verina (Zelito Viana) . 
liberúrios (Laura Escorei Filho). 

1978: A queda (Rui Guerr11 - Nelson Xavier) : 
Os carvoeiros (Dileny Campos). 

1980: Os anos JK (Silvio Tendler); Em nome 
da razio (Hilvécio Ratton). 

1981 : Gaijin, caminhos da liberdade (Tizuka 
Yamasaki) ; A trema da rede (José /nacio 
Parente) . 

1982: Eles nlo usam black-tie (Leon 
Hirszrnan); Em cima da terra, embaixo 
do céu (Walter Lima Júnior). 

1983: Pra frente Brasil (Roberto Farias), 
Acredito que o mundo seri melhor 
Uussara Oueiróz - Tuker Marçal); Jll dll 
pra entender (Claudio MacDowe/1), 
menção de honra. 

1984: Jango (Silvio Tandler) : Frei Tito 
(Marlene França). 

1985: O Evangelho Sa""ndo TeotOnio 
(Vladimir Carvalho); A Terra queima 
(Geraldo Sarno). 



Direito à informação. 
informação dos direitos. via vídeo 

éLAUDIUS S.P. CECCON 
- Coordenador do projeto /SER: VIdeo (com 

WMhington Novaes, Eduardo Coutinho e 

Breno Kuperman). 

Todas as noites, depois do Jornal 
Nacional da Globo, 70 milhões de pessoas 
se juntam diante dos televisores para ver 
as aventu ras de Roque Santeiro, da viúva 
Porcina e de Sinhozinho Malta, às voltas 
com os demais personagens de Asa 
Branca, microcosmo do Brasil. Reuniões 
pol fticas, jantares, lançamentos ficam 
marcados para depois do Roque. Cinemas 
e teatros estão às moscas ou atrasam seus 
horários. Intelectuais e teóricos da 
comunicação debruçam-se sobre o 
fenômeno da unanimidade nacional em 
busca de uma explicação. A própria 
Globo está perplexa e preocupadíssima 
por um sucesso que não pode ser 
explicado apenas pela qualidade, talento 
e experiência acumulada dos autores, 
atores e pessoal técnico . As novelas 
sempre foram uma aplicação de receitas 
conhecidas e, se não ficar bem claro por 
que esse prato está sendo considerado tão 
gostoso, o destino da próxima novela 
pode ser um retumbante fracasso . 

Os mais renitentes críticos não resistem 
ao charme da novela . Quem não estiver 
por dentro dos meandros da trama fica 
exclu fdo de qualquer conversa. Os 
próximos lances vêm sendo anunciados 
com antecedência, de modo que todos já 
sabiam que Mocinha ia desbundar, o 
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delegado pespegar um beijo avassalador 
em Ninon e que as coisas iam se 
complicar mu ito para o prefe ito Florindo 
Abelha com a chegada de "Amparito" 
Hernandez. A novela é a hora do recreio 
nacional ; é para a gente rir , limpar a 
cabeça das chateações grandes e pequenas 
da vida e relaxar. 

Continuamos levando o prato para a 
frente do televiso r quando o jantar atrasa . 
Naquela hora cessa tudo o mais. Em Asa 
Branca não existe dívida externa, 
inflação, desemprego, violência urbana 
como a nossa, menores carentes, não 
ex istem problemas de saúde, educação, 
transporte, poluição, especulação urbana , 
reforma agrária, reservas ind fgenas, 
espoliação do nosso subsolo, oligarcas. 
vend ilhões, corruptos. Os negros estão no 
seu lugar e as mulheres também : umas no 
lar, outras no bordel. Tudo é tão bonito, 
engraçado, bem feito, que a gente não 
percebe muito bem o que é ironia, o que 
é crítica e o que é aceitação um pouco 
cínica das coisas ··como elas são". A 
novela é para entreter e divertir ; não é 
um exercfcio tipo realismo socialista 
pré-64. Os personagens são meio 
vigaristas, desonestos, aproveitadores, 
exploradores, autoritários, machistas, 
violentos, mas no fundo são boas pessoas. 



Quem não tem uma tia como dona 
Pombinha, que terá marchado com Deus 
pela Família em 647 Qual a cidadezinha 
que não tem sua viúva virgem, seu 
Coronel , suas beatas, seu vigarista vindo 
da cidade grande 7 ~ tudo uma farsa, é 
apenas para rir? 

Não vamos estragar um dos poucos 
prazeres que nos restam e fazer um 
discurso mal-humorado, ranzinza, 
moralista. Mas é que o Pa(s real está ar 
mesmo, com suas estatísticas 
catastrófi cas. O sucesso de Roque levanta 
uma sér ie de questões que tem a ver com' 
al go mu ito maior e mais sério, que é a 
produção cultural brasile ira, sua 
apropriação por sistemas de comun icação 
privados e o imenso poder que daí 
decorre. No momento em que se começa 
timidamente a d iscutir o que deve estar 
incluído na nova Const ituição , o di reito à 
in formação que real mente interessa à 
população brasi le ira precisa vir na frente . 

Mais de 90 milhões de brasileiros vêem 
televisão,enquanto a t iragem de todos os 
jornais juntos não chega a 5 mil hões de 
exemplares diári os . Ora, se a informação é 
um fator fun damen tal para alargar o 
espaço democrát ico e a participação dos 
brasileiros na gestão das decisões que 
afetam suas vidas, então é urgente que a 
tel evisão no Brasil seja democratizada 
para que ela possa levar- lhes os dados, as 
in formações, as alternativas que ajudem 
na sua partici pação nas transform~ções 
sociais necessá rias. 

Como me io de comunicação social , a 
importância da televisão dificilmente 
pode ser exagerada. Por isso mesmo, 
desde seu aparecimento, foi submetida a 
um rfgido controle. As concessões de 
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canais são até hoje feitas sem qualquer 
consulta à população ou aos seus 
representantes. Um cfrculo restrito dos 
rntimos com o poder foram agraciados, 
por critérios que permanecem um 
mistério insondável. Mesmo assim, por 
via das dúvidas, a tftulo precário -
garantia de uma ainda maior 
sobrevivência. 

A opção feita foi a de se ter uma televisão 
comercial, onde está a quase totalidade da 
audiência no Brasil. Os anunciantes 
pagam muito caro pelos segundos que vão 
ao ar em rede nacional. Com isso, só 
podem ser rentáveis os anúncios de 
produtos de consumo de massa . Se os 
fabricantes destes produtos se 
transformam nos financiadores do que 
pode ou não ser visto pela população, é 
fácil perceber a distorção terdvel que 
da í resulta . Os conteúdos, a visão de 
mundo. os interesses que são impostos a 
toda população brasileira serão os dos que 
pagam e têm o poder de decid ir. ~ por 
essa razão que o que é veiculado tem a 
conotação tão forte da camada social 
privilegiada dos consumidores de luxo. É 
conhecida no meio a frase de um dos 
magnatas da televisão : " Na minha 
telev isão não quero preto nem pobre!" 

Acontece que os pretos e os pobres são 
a grande maioria dos que geram riqueza 
através do seu trabalho neste País. A 
questão da democratização da televisão e 
dos demais meios de comunicação social 
é uma das mais importantes de quantas 
devem ser inseridas na nova Constituição. 

Uma televisão alternativa, que tenha 
como orientação a democratização da 
informação, a abertura aos reais interesses 
tia população e a veiculação de fatos, 



testemunhos, informações e realidades 
que ajudem num processo de reflexão e 
de açã'o sobre as transformações sociais 
que nA'o podem mais ser adiadas, se faz 
urgentemente necessária. 

Começam a apare~r condições para que 
essa televisão alternativa saia do mundo 
dos sonhos. Depois da noite negra destes 
dois decênios, algumas coisas começam a 
se delinear na madrugada. Uma produçA'o 
independente começa a ver seu trabalho 
veiculado pelas grandes redes. Com a 
abertura· democrática há uma demanda, 
que só f~rá crescer, de trabalhos que 
reflitam mais de perto ·nossa realidade. 
Começa·se a pensar mais no conteúdo do 
que no embrulho, por mais colorido e 
sofisticado que seja. Com a ampliação do 
debate sobre o direito ã informação, os 
reflexos começarão a se fazer sentir. 

Mas a gente sabe que tem muito pela 
frente. Enquanto não chegamos lá, é 
preciso ir fllzendo. Existe uma produção 
artesanal pouco conhecida e tentativas 
de dar-lhe estfmulo. A recente fundação 
da Associação Brasileira de V fdeo no 
Movimento Popular, reunindo mais de 
cinqüenta grupos, é um fato promissor . 
Enquanto a televisão por cabo não vem, 
enquanto o debate não garante o acesso e 
o controle ao que nos é atualmente 
imposto, uma produção vai aparecendo e 
vão sendo inventados os meios de se 
conseguir uma distribuição e exibição 
alternativas. 

O vfdeo-cassete ainda é privilégio de 
poucos. Mas há um número cada vez 
maior de escolas, associações civis, 
sindicatos, igrejas que o vêm utilizando. 
Temos duas fábricas instaladas no Brasil e 
meio milhão de aparelhos vendidos, a um 
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custo real decrescente. Não está longe o 
dia em que a acessibilidade a pequenas 
comunidades permitirá que uma ampla 
rede alternativa possa ser alimentada por 
uma produção mais adequada aos 
interesses e necessidades destas 
comunidades. 

Há diferenças entre a televisão como a 
conhecemos e um sistema alternativo que 
utilize o vfdeo, um meio aparentemente 
igual à televisão, mas na realidade com 
caracter fsticas distintas. 

Embora a televisão possa ser vista em 
grupo - e o exemplo das novelas é 
esclarecedor, com a família reunida 
diante do televisor - . ela permanece um 
meio essencialmente vertical de 
comunicação. Vai da fonte emissora ao 
telespectador, individual em sentido 
único. A "volta", o retorno, é feito pelas 
emissoras permanentemente, sobretudo 
durante as novelas, mas apenas para saber 
se tal ou qual personagem está agradando, 
e porque uma boa audiência aumenta o 
valor do espaço publ icitário. Isto está 
muito longe do conceito de feedback, de 
resposta ativa e participante, com 
capacidade de influir decisivamente nos 
conteúdos do que é emitido. 

O vfdeo permite uma horizontalidade na 
comunicação por seu contato mais direto 
com o público . Na utilização do vfdeo 
como instrumento de promoção e 
educação popular, o receptor é coletivo e 
o emissor está integrado necessariamente 
àqueles a quem quer comunicar sua 
mensagem. Caso não aja desta maneira, 
arrisca-se a assistir a um julgamento 
imediato e sumário de sua produção, 
rejeitada em voz alta. A participação do 
público é a caractedstica mais marcante 



deste meio. Ela começa a partir do fato 
de deslocar-se até onde se dará a 
exibição. Esta acontece para um público 
interessado, em condições que a 
aproximam mais do cinema do que da 
televisão. Enquanto a televisão é vista em 
casa, com as luzes acesas e o burburinho 
normal da vida em volta, o cinema e as 
projeções de vídeo que a ele se 
assemelham acontecem em recintos 
previamente preparados, num ritual cujo 
objetivo maior é ver o que vai ser 
mostrado. Essa participação intensa 
aumenta as possibilidades de 
comunicação e de resposta. Os vídeos 
passam a ser parte de um processo 
educat ivo como motivadores de uma 
discussão, como veiculadores de 
conceitos, fatos, idéias que passam a ser 
debatidas pelos receptores. Produz-se um 
novo' conhecimento, fruto dos elementos 
apresentados pelo v fdeo, mas 
retrabalhados, enriquecidos pelas 
experiências e pelos conhecimentos 
ex istentes entre os participantes. 

O vídeo pode dar voz e imagem aos que 
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têm tanto a dizer. Ele é suficientemente 
ágil e acessível para permitir que os 
produtos elaborados circulem mais 
facilmente . E a imagem e a palavra 
veiculadas conservam um grau de 
autel)ticidade que é mais diffcil obter 
por outros meios. 

Este recorte educacional e cultural 
representa a essência da atividade a ser 
desenvolvida pelo projeto ISER-Vídeo a 
partir de 1986: registrar e resgatar a 
experiência e o saber populares, 
veiculando uma visão crítica que vai além 
do simples relato, dando espaço para que 
a participação dos receptores seja real e 
constante. 

E tudo isso pode ser feito com humor, 
alegria e a progressiva confiança de quem 
sente que é possível dar uma mãozinha 
para que um futuro mais justo finalmente 
chegue. 

E agora, com licença : estou ouvindo 
"Deus e o diabo na terra ... ",está na 
hora do Roque. 



Vídeo e organizações populare5· 
algumas notas e referências 

PATF1ÍCIA MONTE-MÓR 
-Coordenadora ds Comuniceçõei do ISER 16 

"Os meios audiovisuais de comunicação 
adquiriram uma importância enorme no 
mundo moderno, seja por sua capacidade 
de registrar e refletir a realidade humana. 
seja pela possibilidade de transmitir 
mensagens com rapidez e amplitude, seja 
por seu poder de emocionar ... 
Particularmente, no nosso caso, que 
somos profissionais de cinema, estamos 
tentando utilizar esses meios na 
perspectiva de re~orçar novas formas de 
comunicação social. (. . . ) Pretendemos 
trabalhar com video-tape, procurando 
estabelecer uma relação mais direta e de 
maior proximidade entre os realizadores e 
o público. Queremos levar, mostrar e 
discutir o nosso trabalho às organizações 
populares, sindicatos e escolas, 
procurando estabelecer uma comunicação 
direta e um diálogo cultural." Assim 
formula a MonteVídeo (produtora e 
distribuidora) a sua proposta de trabalho. 
Como esta, muitas outras experiências 
têm surgido na área do vídeo-teipe nos 
últimos anos. 

Nossa intenção, neste artigo, é dar a 
conhecer ao público do ISER algumas das 
produtoras que têm trabalhado com o 
vídeo-cassete - realizando produções 
voltadas para ou de interesse do 
movimento popular -, fornecendo 
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sinopse e ficha técnica de algumas dessas 
produções,assim como sua localização. 
Entendemos, no entanto, ser este um 
trabalho a ser desenvolvido a longo prazo, 
incluindo um ma ior número de 
instituições e produções que possam dar 
uma mostra mais significativa do que se 
faz por todo o Pa ís neste âmbito . 
Esperamos, para isso, contar com o apoio, 
sugestões e indicações dos interessados 
pa ra atual izarmos e aumentarmos nossas 
informações, visando futu ras publicações. 

Diversos grupos e instituições têm 
procurado refletir sobre o vfdeo-cassete e 
suas inúmeras possibilidades de trabalho, 
buscando tratar de legislação, produção, 
distribu ição, linguagem etc. 

Durante o VI Festival de Cinema de 
Havana, em 1984, por exemplo, 
realizou-se o Sem inário Vfdeo, Cultura 
Nacional e Subdesenvolvimento, 
contando com a participação brasileira. 
Em forma de Declaração, surgiram 
daquele encontro algumas reflexões sobre 
regulamentações, estudos de 
possibilidades, produção, distribuição de 
vídeo " em função do desenvolvimento 
informativo, educativo, cultural e integral 
de nossos povos, para o qual se requer a 
intervenção ativa dos governos, das 



organizações não-governamentais 
relacionadas com os problemas da 
comunicação, dos setores sociais, e a 
cooperação de organ ismos regionais e 
internacionais" . 

No Brasil, em setembro de 1984, em São 
Bernardo do Campo, São Paulo, durante 
o I Encontro de Grupos de Vídeo no 
Movimento Popular, surgiu a proposta de 
se formar uma associação com o objetivo 
de "possibilitar a t roca de informações 
entre os associados, entidades e 
associações ; defesa dos d ireitos; 
promoção de cursos, seminários e 
encontros; apoio à realização de projetas 
entre associados, além de estimular e 
valorizar a divulgação do vídeo junto aos 
movimentos populares." 1 Fundada em 
dezembro de 1984, reunindo cerca de 50 
grupos, a Associação Brasileira de Vídeo 
no Mov imento Popular, com sede em São 
Paulo, conta hoje com a participação 
crescente de grupos de todo o País. 

Em março de 1983, no ABC 
paulista, já surgia uma comissão de 
v ídeo do CEPS - Centro de Estudos 
Pol fticos e Sociais do ABC - conhecida 
como ABC Vídeo. Sendo o objetivo 
principal do Centro a produção de 
conhecimento a partir de uma relação 
direta com os movimentos populares, a 
ABC Vídeo a tua dentro desta proposta 
tomando três direções específicas: 
desenvolver programas relacionados 
diretamente com os demais trabalhos em 
andamento na entidade; realizar 
programas por solicitação de sindicatos, 
associações e outras entidades, abordando 
aspectos de suas experiéncias; abordar 
temas que não têm feito parte das 
preocupações centra is do movimento 
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social, como "juventude", por exemplo 
(para tanto, ver vídeo E aí; não sei; Só? 
Normal, 1983) . 

Com uma perspectiva latino-americana, 
surgem algumas propostas de intercâmbio 
de material e experiências em vídeo, como 
o VIDEORED, com sede em Lima, Peru , 
anunciado pelo jornal da Associação de 
Vídeo no Movimento Popula r ( Vfdeo 
Popular, N9 3, ano I, abril/1985). A 
f inalidade do projeto VIDEORED é 
" alimentar vínculos horizontais com os 
grupos que trabalham com vídeo-tapes 
e audiovisuais". A proposta é de formar 
uma rede latino-americana de intercâmbio 
a serviço dos produtores, distribuidores 
ou utilizadores desses instrumentos de 
comunicação, devido à "explosiva 
importância que vêm adqu irindo os 
meios audiovisuais", em particular o 
vídeo. O Centro de Estudos sobre Cultura 
T ransnaciona I - I P A L - desenvolve o 
projeto. 

Os grupos indígenas também não estão 
distantes dessa mais nova magia da 
comunicação entre os povos. Uma 
realização da Veneta Produções, do Rio 
de Janeiro, com produção da Veneta 
associada a Caiabi-Xingu e 
Metuktire-Kayapó, chamada Megaron 
Opoi Djoi (Aquele que faz imagem), vem 
se realizando no Parque Nacional do 
Xingu. "A convite do chefe lanocu/á e do 
administrador do Parque,Megaron Te, a 
equipe da Veneta Produções esteve no 
Parque Indígena do Xinguem maio/ 
junho de 1985. Visava implementar um 
trabalho em v ídeo-teipe de interesse da 
comunidade indígena: acostumados a 
serem tratados como objetos de 
curiosidade ou fonte de lucro de 
fotógrafos, jornalistas, cineastas e 



empresas de televisão do mundo inteiro, 
os índios do Parque Xingu decidiram 
alterar esta situação". O projeto consiste 
em levar aos índios inúmeras produções já 
realizadas com eles (filmes sobre os 
Canela e os Arara, programas Globo 
Repórter, da Rede Globo de Televisão, 
e o programa Xíngu, da Manchete/ 
lntervídeo, foram os primeiros exibidos), 
documentar material de interesse dos 
grupos do Parque e fornecer capacitação 
técnica para os próprios índios passarem a 
fazer suas produções. 

" O produto gravado - ficou acertado 
pertence a eles e só será exibido onde lhes 
convier: para os seus parentes em outras 
áreas, para outros grupos indígenas ou 
mesmo para os 't?rancos'." Foram 
filmados os Caíabí, que participaram 
diretamente das filmagens, "inclusive 
operando com a câmera, sendo o material 
registrado imediatamente exibido", e os 
Metuktíre (Txucarramae). A equipe, de 
volta ao" Xingu nos meses de outubro e 
novembro deste ano, pretende dar 
continuidade ao projeto, "registrando as 
diversas festas que ocorrerão, a história 
do contato com a sociedade 'brasileira' e 
a história mítica do grupo".2 

No Rio de Janeiro, o Movimento Negro 
vem sendo também registrado através do 
grupo Unugbaríju, que tem produzido 
vídeos junto aos diversos grupos de 
cultura negra, enfocando, entre outros, o 
tema da mulher negra, e trabalhando 
junto ao movimento feminista. 

Algumas instituições que já vinham 
trabalhando com cinema, em sua 
vinculação aos movimentos populares, 
têm já transformado parte de seu acervo 
~e filmes em vídeo-cassete, visando 

facilitar a distribuição desse material. 
Esse é o caso da VERBO Filmes, de São 
Paulo, por exemplo. Dentre a maior parte 
de filmes de sua produção, de caráter 
vocacional, podemos encontrar outros de 
interesse mais amplo, citados nas fichas 
técnicas no final deste artigo, disponíveis 
também em vídeo-cassete. 

A MonteVideo, produtora e distribuidora 
de São Paulo, também tem disponíveis 
vários programas em vídeo, alguns 
produzidos originalmente em pel ícula, 
e vários projetas em andamento. A FASE, 
Federação de Órgãos para a Assistência 
Socia l e Educacional , desde 1981 , com 
equ ipamento própr io e sede no Rio de 
Janeiro - mas com efetiva penetração e 
atuação em todo o País - já vem 
produzindo programas em vídeo e 
trabalhando com esse material em sua 
prática de assessoria aos d iversos "grupos 
de base". Registrando experiências de 
trabalho e atuações diversas junto a 
sindicatos rurais e urbanos, ela vem 
documentando greves, lutas por terras, a 
prática de diversas associações de 
moradores a partir de uma experiência 
de longos anos com o uso e a produção 

· de audiovisuais. 
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O ISER surge agora como a mais nova 
instituição da rede das ONGs 
("organizações não-governamenta is") 3 a 
entrar nesse novo fascínio da imagem 
visual, apresentado pelo vídeo-teipe, com 
a implantação de um programa de 
trabalho neste setor nos próx imos meses 
(cf. Claudius Ceccon, neste número). 

Não podemos deixar de citar os inúmeros 
festivais de Cinema, TV e Vídeo que vêm 
sendo implementados por todo o País, 
contribuindo para uma maior divulgação 



destas e de outras produções num 
circuito de grande público. Os festivais de 
v fdeo de âmbito nacional , já realizados no 
Rio, em São Paulo e em Belo Horizonte, 
as mostras universitárias e várias outras 
apresentações alternativas têm 
contr ibu fdo também neste aspecto. O 
I FestRio ( 1984) contou com a 
participação de um sem número de 
vídeos, produzidos por todo o Pa ís, em 
uma mostra compet itiva, devendo vol tar 
a repetir a dose neste mês de novembro, 
quando voltará à cena em seu segundo 
ano. 

O material que se segue constitu i-se 
numa pequena amostra da produção 
recente de vídeos produzidos para 
assessorias junto às organizações 
populares e /Óu de interesse dessas 
organizações. 

1 V ldeo Popu lar. N9 3, Ano I. ab ril / 1985. 

2 Relatório da Veneta Produções à FUNAI 
sobre e viagem de maio/j unho de 1985. Projero 
com orientação da antropóloga Br una 
Fran chetto. 

3 Ver Fernandes, R. C. " Sem f ins lucrativos : 
sobre !SER, CEBI, /BASE, FASE . 
Co m unicações do ISE R. Ano 4, n9 15, j ulho / 
1985. 

Alguns vídeos 
e sua local ização 

A BENÇÃO, JOÃO DE DEUS 
Direção: Conrado Berni ng 
Produção: Verbo Fil mes Prod. 
Cinematogrãficas e Aud iovisuais 
• 
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Ano de produção: 1980 
Caracterfsticas técnicas: 16 mm/U-Matic, 
Betamax, VHS/45'/Cor 
Distribuição: Verbo Filmes 

Documentári o sobre a visita do Papa João 
Pau lo 11 ao Brasil, em 1980. Registra o 
seu percurso de 12 d ias pelo Pa fs e alguns 
de seus discursos. 

A CAMPO NESA E O SINDICATO 
Produção : FASE 
Ano de produção : 1982 
Características técn icas: 16mm/ UHS/ 
10' /Cor 
Dis tribuição: FASE 

Ao re latar sua própria experiência, uma 
lavradora expl ica por que a mu lhe r deve 
se sind icalizar. En trev istas. 

A LUTA DO POVO 
Direção : Renato Tapaj ós 
Ano de produção: 1980 
Carac terísticas técnicas . 30', Cor 
Distribuição: Monte V fdeo Distribu idora 

A parti r do enterro do operário Santo 
Dias da Silva, assassinado pela pol ícia 
paul ista quando fazia um piquete de 
greve, o filme traça um panorama das 
lutas populares entre 1978 e 1980. 

BATALHA EM GUARARAPES 
Produção: FASE 
Ano de produção . 1984-1985 
Caracter fsticas técnicas: 16mm/UHS/ 
40' /Cor 
Distribuição .· FASE 

Os moradores da Associação de 



Moradores de Guararapes (Zona Oeste do 
Rio) reproduzem sua história em forma 
de ficção, tendo como centro a luta 
contra os despejos, mostrando a 
participação das demais associações e da 
FAMERJ como articuladora do 
m011imento. 

CAIU EM TERRA BOA 
Direção: Conrado Berning 
Produção: Verbo Filmes Prod. 
Cinematográficas e Audiovisuais 
Ano de produção: 1979 
Caracterfsticas técnicas: 16mm/U-Matic, 
Betamax, UHS/3(1 /Cor 
Distribuição: Verbo Filmes 

Operário morto pela PM em São Paulo 
durante a greve dos metalúrgicos em 
1979, Santos Dias da Silva era homem 
engajado em sua comunidade de fé na 
periferia de São Paulo. Ana, esposa de 
Santos Dias, nos fala sobre matrimónio, 
noivado e o papel da mulher. 

COMISSÃO DE FÁBRICA 
Direção: Maria Inês Villares 
Roteiro . Celeste M. de Azevedo Dantas/ 
Áurea lanni Urbinatti/Maria Inês Villares 
Produção . Monte Vídeo Produções 
Cinematográficas .L tda. 
Patrocínio : CIPES (Centro de 
Intercâmbio, Pesq. e Est. Econ. e Sociais) 
Apoio: FASE (Federação de Órgãos p/ 
Assist. Social e Educacional) 
Ano de produçaõ : 1985 
Características técnicas : Gravado em 
U-Matic (3/4"). NTSC/40' /Cor 
Distribuição. MonteV ídeo Distribuidora 

Documentário realizado no interior de 
uma das unidades da Ford em São Paulo, 
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que aborda o processo de formação e de 
implantação de uma Comissão de Fábrica 
dos Trabalhadores desta indústria. 

O filme recompõe a história da Comissão 
de Fábrica não apenas enquanto 
seqüência factual dos acontecimentos, 
mas enquanto uma forma de organização 
e representação operária que reflete e 
redimensiona as experiências, o cotidiano 
e a consciência dos operários daquela 
fábrica. 

COMO COMEÇOU 
Produção . FASE 
Ano de produção: 1982 
Caracterfsticas tEicnicas . 16 mm/ U HS/ 
20' /Cor 
Distribuição. FASE 

T rés fundadores da FETAG-RJ relatam 
lutas por terras em três regiões do Estado 
do R i o e a necessidade de articulaç~o 
dessas lu tas, o que os levou ·a fundar a 
Federação dos Trabalhadores Rurais do 
Estado do Rio. 

COM UNIÃO E TRABALHO 
Produção: FASE 
Ano de produção : 1983 
Características técmcas: 16mm/VHS/ 
30'/Cor 
Distribuição . FASE 

Um trabalhador conta sua viagem para 
São Bernardo do Campo (SP) e relata por 
que e como foi fundada a Central Única 
dos Trabalhadores. 



DI RETAS ONTEM 
Produção coletiva 
Ano de produção : 1985 
Caracteristicas técnicas: UHS, NTSC/ 
22' /Cor 
Distribuição: contato com a Ass. de 
Vfdeo no Mov. Popular 

T rabalho coletivo (20 pessoas) 
registrando a Campanha por eleições 
diretas, de 1983 até janeiro de 1985, 
quando o Colégio Ele itoral escolheu o 
novo Presidente do Pa ís. 

E AÍ; NÃO SEI; SÓ? NORMAL 
Produção: ABC Vídeo - CEPS 
Ano de produção: 1983 
Características técnicas: 30', Cor 
Distribuição: MonteVídeo Distribuidora 

A in tenção dos reali zadores era discutir as 
perspec tivas tanto soc iais, quanto 
ex istenciais de jovens que , aglutinados em 
uma praça de um centro industrial como 
San to André , procu ram dar vasão a 
carências " Culturais" e tentam também 
encontrar perspectivas mesmo que de 
fo rma embrionária, esbarrando sempre 
nos lim ites de uma vida prática muito 
di ffc il. 

EM NOME DA 
SEGURANÇA NACIONAL 
Direção: Renato Tapajós 
Ano de produção: 1984 
Caracteristicas técnicas . 48' , Cor 
Distribuição: Monte Vídeo Distribuidora 

F il me documentário sobre o Tribunal 
T iradentes, registrando os seus momentos 
culminantes. No entanto, o filme não fica 
encerrado no teatro em que a LSN é 
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condenada. Ele vai aos arquivos da 
história recente para apresentar 
seqüências ilustrando a ascensão da 
ditadura militar e sua consolidação no 
poder, o treinamento de oficiais 
brasileiros pelos americanos, o clima de 
insegurança e terror implantado pela LSN 
na vida diária. 

GAROTOS DO SUBÚRBIO (PUNK) 
Produção: Olhar Eletrônico 
Ano de produção: 1982 
Caracterfsticas técnicas: 42', Cor 
Distribuição: Monte Vídeo Distribuidora 

O programa aborda a visão do mundo dos 
jovens pertencentes ao movimento Punk 
em São Paulo, tentando captar suas 
finalidades, contradições e aspirações, 
tanto no plano social como individual. 

MANDACARU 
Direção : Conrado Berning 
Produção: Verbo Filmes Prod. 
Cinematográficas e Audiovisuais 
Características técnicas : 16mm/U-Matic, 
Betamax , UHS/20' /Cor 
Distribuição: Verbo Filmes 

Todo mundo fala da SECA e aponta para 
os problemas do Nordeste. Sabemos que 
"o problema é climático, mas sobretudo 
político . " Quem está sofrendo e sente 
na própria pele é o povo do sertão da 
seca; o filme quer mostrar o problema e 
falar da luta e das conqu1stas do povo. 

MEGARON OPOI DJOI 
Direção Monica Frota, Renato Pere•ra e 
Tico Rios 
Produção Metuktire Kayapó/ 



Veneta Produções 
Ano de produção: 1985 
Características técnicas: U HS/9' /Cor 
Distribuição: Veneta Vldeo 

MISSA DA TERRA SEM MALES 
Direção : Conrado Berning 
Produção: Verbo Filmes Prod. 
Cinematográficas e Audiov isuais 
Ano de produçaõ : 1979 
Características técnicas : 16 mm/ U-Matic, 
Betamax, UHS/35'/Cor 
Distribuição: Verbo Filmes 

O texto é da autoria de Dom Pedro 
Casaldáliga, Bispo-Prelado de São Fél ix 
do Araguaia. Trata-se de uma m issa 
celebrada por 30 bispos, no dia 22 de 
abril de 1979, na Cated ral de São Paulo. 
A missa é uma grande " mea culpa" por 
parte do mundo " civilizado c ri stão", 
pelos seus erros cometidos perante povos 
e culturas indlgenas. A " terra sem males" 
é o para lso prometido dos cri stãos e por 
grande parte uma cultu ra pe rdida dos 
povos indlgenas da América Lat ina. 

MULHER ÍNDIA 
Roteiro e direção : El iane Bandeira 
Direção de fotografia : César Charlone 
Assist. de câmera : Marcelo Du rst 
Direção de produção: Carla Schertel 
Produção: Monte V Ide o Produções 
Cinematográficas Ltda. 
Assessoria: lnés Ladei ra, Centro de 
Trabalho I ndigenista 
Patrocínio : Secretaria de Cultura do 
Estado de São Paulo 
Ano de produção : 1985 
Caracteristicas técnicas . U-Mat ic ( 3/ 4" ). 
NTSC/30' /Cor 
Distribuição: MonteVIdeo Distr ibu id ora 
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Mulher Índia tenta desvendar um pouco 
do mundo ind ígena. Fala das nossas 
fantasias, da imagem do lndio que a 
escola e a literatura ajudaram a criar. 
Coloca a mulher indígena (Guarani) como 
determinante para a continuação dessa 
cultura, através do trabalho doméstico, de 
funções simples como cu idar da casa e 
das crianças, como responsável pela 
criação do artesanato (fundamental para 
o equilíbrio financeiro pois complementa 
aquilo que não foi possível plantar) e 
como principal preservadora da I íngua e 
da religião, fatores fundament;:~is para a 
manutenção da identidade guarani . 

NOSSA GREVE EM 1982 
Produção. FASE 
Ano de produção 1982 
Carac teristicas técmcas . UHS/35'/Cor 
Distribuição: FASE 

Documenta a greve dos canavieiros 
de Pernambuco a partir do momento da 
assembléia dos delegados sindicais até a 
vitória. 

OCUPAÇÃO IVINHEMA 
Produção: Celso Maldos 
Caracterís ticas técnicas : UHS, NTSC/ 
40'/Cor 
Distribuição: contato com a Ass. de 
Vídeo no Mov. Popular 

O vldeo rel ata a ocupação realizada no 
Mato Grosso do Sul, onde mil fam llias 
entraram em terras da Sociedade de 
Mel horamentos e Colonização, recebidas 
do INCRA. e usadas para especulação 
imobiliá ria. Registra a repressão e despejo 
das fam íl ias pela Policia Militar daquele 
Estado. 



PATAXÓS 
Produção: Projeto Audiovisual 
Teixeira de Frei tas 
Ano de produção: 1985 
Caracterlsticas técnicas . UHS, NTSC/ 
40'/Cor 
Distribuição: contato com a Ass. de 
Vídeo no Mov. Popular 

V ídeo realizado pelo Projeto Audiovisual 
Teixeira de Freitas sobre a luta dos índios 
Patax ós da região do sul da Bahia, contra 
os fazendetros da área . 

QUANDO EU CRESCER 
(V CUANDO SEA GRANDE) 
Produção . Grupo Anônimo de Cine 
I ndependiente/ U ruguay 
Ano de produção: 1981 
Carac teristícas técnicas. 45 ', Cor 
Distribwção MonteVfdeo Distribuidora 

Documentário que aborda um dos temas 
provocados pela re pressão em alguns 
países do Cone Sul : o desaparecimento de 
crianças, filhos de prisioneiros polfticos. 
O filme mostra as htstórias de quatro 
crianças, contadas por testemunhas. Na 
análise dos episódios, juristas e 
personalidades comprometidas com a 
defesa dos direitos humanos estabelecem 
relações que permitem uma compreensão 
mais ampla, não só dos casos relatados no 
filme, como também dos milhares de 
desaparecidos em vários países da 
América Latina. 

29 CONGRESSO DA FAMERJ 
Produção . FASE 
Ano de produção. 1985 
Características técmcas U-Matic. UHS, 
29'/Cor 
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Distribuição. FASE 

Reportagem : registro sobre o Congresso 
da Federação das Associações de 
Moradores do Rio de Janeiro realizado 
em 31/05, 01 e 02/06/85. 

SÉRIE "RELATANDO 
UMA EXPERIÊNCIA" n9 1 
Produção: FASE 
Ano de produção 1985 
Caractenstlcas técmcas U-Matic, UHS/ 
27' /Cor 

Vídeo ··relatando a formação Sindical 
de Base - Ouimtcos do ABC" 

SOMOS NOVE MILHOES 
Produção FASE 
Ano de produção 1983 
Características técnicas: 16mm/ UHS/ 
45'/Cor 
Distributcão FASE 

A 1~ parte (20') mostra assalanados 
rurais (bóias-fnas dos Estados do Pará, 
Pernambuco. São Paulo e Paraná) que 
contam. através de entrevistas, suas 
dif iculdades e as razões que os levaram à 
situação de bóia-fria. 

Na 2~ parte (25') assalariados rurais dos 
mesmos Estados relatam, em forma de 
entrevista, as dificuldades enfrentadas 
para se organizar e suas vitórias parciais 
conquistadas. 

UM CASO COMUM 
Dtreção Renato Tapajós 
Ano de produção . 1980 
Caracteristicas técntcas 20' Cor 



Distribuição: MonteV (deo Distribu idora 

O filme aborda a questão de saúde na 
periferia de São Paulo. A parti r de uma 
estória de ficção sobre um casal cuja 
filha fica doente, o filme coloca a luta 
reivindicatória por saneamento básico em 
um bairro, e discute a questão de por 
que é tão grande a incidência de doenças 
na periferia. 

UM POUCO DA HISTÓRIA 
DO 19 SINDICATO RURAL 
Produção: FASE 
Ano de produção : 1982 
Características técnicas : 16mm/ UHS/ 
10'/Cor 
Distribuição: FASE 

Um dos fundadores do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Campos (RJ) 
relata por que e como eles fundaram o 
Sindicato, em 1932. Entrev istas. 

VOC~JÁ VIU 
ÍNDIO CATEQUIZAR? 
Direção: Tico R i os 
Montagem : Monica Frota 
Direçaõ de produção: Renato Pereira 
Características técnicas : U-Matic, PALI 
NTSC/18' /Cor 
Distribuição: Veneta Vídeo 

Documentário sobre o Bloco de Carnaval 
Cacique de Ramos, no Rio de Janeiro, 
mostrando sua história como "bloco de 
(ndio" e enfatizando o Carnaval como 
organização popular . 
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Endereço das produtoras • 811ocieç6ea citadas : 

MonttJVIdeo- Rua Alvaro Alvim. 34 · Vila 
Mariana · 04018 · São Paulo · SP · te/.: 
549-6823 

ABC Vldeo - Centro de Estudos Po/fticos e 
Sociais do ABC-São Paulo 

VideoRed - Centro de Estudos sobre Cultura 
Transnacional - IPAL - La Mar. 170 - Lima 
18 · Peru 

Verbo Filmes - Rua Verbo D ivino, 993 · Santo 
Amaro · 04719 · São Paulo · SP · rei.: (0 11) 
548-5744 

A ssociaç5o Brasileira de V fdeo no Movimento 
Popular - Caixa Postal 64639 · CEP 05497 · 
São Paulo · SP 

FASE - Rua das Palmeiras, 90 · Botafogo · 
Rio de Janeiro · RJ 

Veneta Vídeo - Rua Voluntários da Pátria. 
181/601 · Rio de Janeiro· RJ · te/.: 246-0619 



-PUBLICAÇOES 
RECENTES 

CLAUDIA MORAES 
- Mestranda em Antropologia 

do Museu Nacional 

Enquanto os livros lançados por grandes 
editoras são amplamente divulgados em 
jornais e revis tas e facil mente encontrados 
em qualquer livraria, as teses 
uni ve rsitárias poucas vezes ultrapassam 
as paredes da instituição em que são 
defendidas . As da área de religião não são 
excessão, fazendo com que um farto 
material de pesquisa e refl exão permaneça 
desconhecido. 

Em Produção do Curso de Pós-graduação 
da FFLCH da USP relativa à religiaõ, 
Vara Monteiro levantou as teses 
universitár ias e laboradas e defendidas na 
USP no período de 1973 a junho de 
1985. Não se trata portanto de tftu los 
propriamente recentes, porém a fal ta de 
divulgação e a difi culdade de acesso que 
os cercam faz com que seja da maior 
importância a publ icação do presente 
trabalho. Esperamos poder apresentar em 
números futuros out ros inventários como 
este, mapeando, na medida do poss ível , a 
produção acadêmica das universid~des 
brasileiras no que se refere ao campo de 
estudos das religiões. 
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Produção do curso de 
Pós-graduação da Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São 
Paulo relativa à religião 

YARA NOGUEIRA MONTEIRO 
- Pós·graduanda em História Social - USP 

Nos últimos tempos, tem-se obseFvado no 
Brasil uma preocupação crescente com 
os estudos da rel igião. Contudo, 
pesquisadores desse campo se defrontam 
com uma série de d ificuldades, tais como 
o acesso aos dados e à parca literatura 
disponfvel , principalmente em se tratando 
da produção nacional. 

Sabe·se que trabalhos de alto nível têm 
sido real izados e que muitos deles ainda 
não tiveram oportunidade de publicação 
ou então de uma divulgação maior. Desta 
forma, procuramos, através de um 
levantamento das teses defend idas nos 
últimos anos na Faculdade de Filosofia , 
Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo, fornecer aos 
pesquisadores uma listagem da produção 
ligada ao campo das ciências da religião 
desenvolvida nessa Universidade. 

Entre 1973 e junho de 1985 foram 



defendidas, na FFLCH da USP, 1.240 
teses (Mestrado e Doutorado) . 
Procuramos listar todas aquelas que 
tiveram a religião como objeto de estudo 
ou que dela se utilizaram para a análise 
de outra problemática, a exemplo do que 
fez Jaquez Le Goff, que investigou o 
apostolado das ordens mendicantes do 
século XIII ao XV com a finalidade de 
descobrir as etapas de urbanização da 
França medieval'. Foram ainda arrolados 
os trabalhos que, ao analisarem um 
determinado fenômeno, acabaram por se 
deter na interpretação de instituições 
religiosas. 

Na impossibilidade de acesso aos resumos, 
selecionamos primeiramente os trabalhos 
que conhecíamos e, numa segunda etapa, 
realizamos a seleção de acordo com os 
títulos. No intuito de fornecer ao leitor 
maiores dados sobre as teses, 
mencionamos, além do nome do autor e 
título, o ano da defesa, a área do 
conhecimento e o nome do orientador. 

A partir do levantamento efetuado, 
verificou-se ter sido pequeno o número 
de trabalhos que abordaram a temática 
religiosa, que representa apenas 5,2% do 
total de teses defendidas dentro da época 
em estudo. 

Numa análise mais geral, observou-se que, 
dentre estas, a grande maioria está 
relacionada com o catolicismo. 
Verificou-se ainda que assuntos 
relacionados com Inquisição, 
cristãos-novos e problemática judaica vêm 
atraindo o interesse dos pós-graduandos 
da USP (14 trabalhos). 

Com relação ao protestantismo, 
observou-se terem sido raras as teses que 
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abordam esse tema (6 trabalhos). 
constituindo-se em 0,5% do total dos 
trabalhos de temática religiosa. 

Temas 

Diversos 

Relativos à religião 

Protestantismo 

Em suma, o Brasil se apresenta como 
palco privilegiado para o desenvolvimento 
de estudos no campo das ciências da · 
religião, principalmente em razão da 
multiplicidade de religiões e da 
coexistência destas no tempo e no 
espaço. Entretanto, a produção científica 
desenvolvida na FF LCH da Universidade 
de São Paulo, nesses últimos anos, 
embora de qualidade inesquecível, 
demonstra a defasagem em n fvel 
estatístico entre a quantidade de estudos 
realizados na área das religiões em relação 
às demais áreas do conhecimento. 

1 LE GOFF, J.- "Apostolatmendicant et fait 
urbain dans la France médievale : implan ration 
géographique des ordres mendican r aux 
Xlii-Xl/fi siecles " Anneles E. S. C.. 1968, pp. 
335·352. 



Elenco de Teses 

AbrfJviaturas utilizadas 

D. - Doutorsdo 

M. - Mt1strsdo 

Dr.- Oriflntador 

a.d. - ano dB dflfrlsa 

ALBUQUERQUE, Eduardo B.: 
D. (a.d.) - 1984- História Social 
O Irmão e o Mestre - Contribuição ao 
estudo da pobreza cristã e budista no séc. 
X III : O Irmão Francisco de Assis e o 
Mestre Zen Budista Doguen. 
- O r.: Ricardo Maria Gonçalves 

ALVES, Luis Roberto : 
D. (a.d.)- 1981 - Teoria Literária 
Libertação e profecia no tempo do tédio 
e no espaço da ruína. (Tradução e 
estudo da criação literária de Avrahan 
Ben Yehechua no Israel dos anos 60.) 
- Or. : Walnice Nogueira Gaivão 

AMADO, Janaina P. : 
D. (a.d.)- 1976- História Econômica 
Conflito social no Brasil. A revolta 
"Mucker": Rio Grande do Sul , 
1868-1898. 
- O r.: Maria de Lourdes Mo naco Janetti 

AMORIM, Nadia F.M. : 
M. (a .d.)- 1981 - Antropologia Social 
Os Mórmons em Alagoas: religião e 
relações raciais. 
- O r.: Oracy Nogueira 

ANDRADE, Wilma T.F.: 
M. (a.d.) - 1981 - História Social 
A vila e a fé : Santos e a Ordem de São 
Bento do séc. XVI ao XVIII . 
- O r .: La i ma Mesgravis 
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ARAÚJO, José Carlos Souza : 
M. (a.d.) - 1982 - História Social 
Um estudo de mentalidade ideológica: A 
Igreja Católica no Brasil (1890.1922). 
- Or.: Jorge Cesar Mota 

AZEVEDO, Silvia Maria: 
M. (a.d.)- 1983 - Literatura Portuguesa 
O diabo no teatro religioso de 
Gil Vicente. 
- O r.: Maria Helena M. R. Cunha 

BARAGLIA, Mariano: 
M. (a.d.) - 1983 - Sociologia 
Glória no Céu, poder na Terra
um estudo sobre vigários na 
Grande São Paulo. 
- O r. : L ísias N. Negrão 

BENEDETTI, Luiz Roberto : 
M. (a.d.)- 1981 - Sociologia 
Os Santos Nômades e o Deus estabelecido 
- um estudo sobre religião e sociedade 
em Campinas. 
- O r. : L ísias N. Negrão 

BOSCHI, Caio Cesar: 
D. (a.d.) - 1982- História Social 
Estado e Irmandades em Minas Gerais 
no século XVIII. 
- Or.: Maria Regina Simões de Paula 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues: 
D. (a.d.)- 1979 - Sociologia 
Os deuses de ltapira - Um estudo sobre 
a religiosidade popular. 
- O r.: José de Souza Martins 

BRANDÃO, Helena H.N.: 
M. (a.d.) - 1979 - Lingüística 
Uma análise do discurso catequético de 
Anchieta. 
- Or.: Carlos Drumond 



BRONBERG, Rachel M.: 
M. (a.d.)- 1982 - História Social 
Trajetória de vida de um Capitão-Mbr na 
Colônia- Miguel Telles da Costa e 
a Inquisição. 
- Or. : Anita Novinsky 

BUSQUITA, Judah : 
M. (a.d.) - 1976- História Social 
A centralização do culto israelita como 
fator de cristalização do monote(smo. 
- Or.: Eur/pides Simões de Paula 

CABRAS, A/éssio: 
M. (a.d.) - 1983 - Sociologia 
Os anjos querem ser homens. Um estudo 
sobre laicização de padres no Brasil. 
- Or.: Lfsías N. Negrão 

CARNEIRO, Maria Luiza T.: 
M. (a.d.)- 1981 - História Social 
Os Cristãos-Novos e a questão da 
Pureza de Sangue - Alguns aspectos das 
manifestações racistas em Portugal e 
Brasil Colônia do séc. XV ao XVIII. 
- Or. : Anita Novínsky 

CARVALHO, José Carlos de Paula : 
O. (a.d.) - 1985 - Antropologia Social 
Energia, Sfmbolo e Magia: 
uma contribuição à antropologia do 
imaginário. 
- Or.: Liana Maria S. Trindade 

CHEN, Nicolas Mu Yu: 
O. (a.d.) - 1976 - História Social 
A comunidade israelita de Khai Fon 
Um estudo sobre a assimilação dos 
judeus na China. 
- Or. : Ricardo M. Gonçalves 

OORO, Norma Marinovic : 
M. (a.d.) - 1980 - História Social 
Guerra dos Mascates - 1710. 
- Or.: Anita Novinsky 

ETCHEBEHERE JUNIOR, Lincoln : 
O. (a.d.) - 1982 - História Social 
Introdução ao Cristianismo na Índia. 
- Or. : Ricardo Mario Gonçalves 

FONSECA, Regina Maria: 
O. (a.d.) - 1977 - História Económica 
As missões Jesuhicas do ltatin: Um 
estudo das estruturas sócio-econômicas 
do Paraguai (séc. XVI e XVII ). 
- Or.: Uacury Ribeiro de A. Bastos 

GAL LI, Sidinei 
M. (a.d.) - 1979 - História Social 
As Ordens Monásticas de Cluny e Cister 
na formação do Estado Portugués. 
- Or.: Nachman Falbel 

GALL/, Sídineí 
D. (a.d.) - 1983 - História Social 
O Monarquismo Cisternense na formação 
do Estado Português. 
- Or. : Nachman Falbel 

. GAL LO, Nilva Mariani: 
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M. (a.d.) - 1976 - Literatura Portuguesa 
Bruxas e Deuses em serão inquieto. 
- O r.: Massaud Moisés 

GIL , Benedito Miguel : 
M. (a.d.) - 1980 - Ciências Políticas 
O ativismo imobilista - Igreja e Estado 
nas origens dos cursilhos da cristandade. 
- Or.: Eunice R. Ourhan 



GIROTO, Ismael: 
M. (a.d.) - 1981 - Sociologia 
O candomblé do Rei -
estudo etnográfico de um Candomblé 
Kétu-Bangbose, na cidade de São Paulo. 
- Or.: João Batista B. Pereira 

H IRA TA, Elaine F. Veloso: 
M. (a.d.) - 1978 - Antropologia Social 
As estatuetas de Terracota e a religião 
popular na Magna Grécia e Sic{lia. 
- Or.: Haigamuch Sarian 

IA NCHEL , Sarah : 
M. (a.d.) - 1981 - História Social 
A Inquisição na Bahia: 
Estudo do Processo de Ana Reis. 
- Or.: Sonia A. de Siqueira 

JOHNSON, Paulo: 
M. (a .d.) -· 1975 - His tória Social 
Cultura Monástica através 
de um documento setecentista: 
Plano e regulamentos dos estudos para 
a Congregação de São Bento de Portugal 
- Brasil. 
- Or. : Pedro Brasil Bandecht 

KECHICHIA N, Hagop : 
M. (a.d. ) ·- 1984 - His tória Social 
O Cristianismo e o alfabeto - Fatores de 
preservação da Identidade cultural 
nacional armênia. 
- O r.: Ricardo M. Gonçalves 

KOSMINSK Y, Ethel : 
M. (a.d.) - 1984 - Sociologia 
Rolândia, a Terra Prometida - Judeus 
refugiados do Nazismo no Norte do 
Paranã. 
- O r.: Maria Isaura Pereira de Oueiróz 
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LEFTER, Ruth : 
M. (a.d.) - 1982 - História Social 
A conquista de Canaã pelos Israelitas. 
- Or.: Jorge Cesar Mota 

LEPIDE, Claude : 
D. (a.d.) - 1979 - Antropologia Social 
Contribuição ao estudo do Sistema 
de Classificação dos tipos psicológicos no 
Candomblé Kétu de Salvador. 
- Or.: Ruy G.A. Coelho 

LIBERMAN, Maria : 
M. (a.d.) - 1982 - História Social 
O Levante de 1684 - "Um judeu cabeça 
de motim - Manoel Beckman". 
- O r.: Anita Novinsky 

L USTOSA, Oscar F. : 
M. (a.d.) - 1975 - História Social 
Reformistas na Igreja do Brasil Império 
(1822-1842): o grupo paulista. 
- Or. : Brasil Bandechi 

L USTOSA, Oscar : 
D. (a.d.) - 1980 - História Social 
Igreja e Política no Brasil: O Partido 
Católico (1870-1889). 
- Or.: Brasil Bandechi 

MEINY, José Carlos S. Bon : 
D. (a .d.) - 1976 - História Social 
A presença do Brasil na Companhia de 
Jesus: 1549-1649. 
- Or.: Eduardo de Oliveira França 

MENDONÇA , Antonio Gouvêa : 
D. (a.d.) - 1983 - Sociologia 
O Celeste porvir. 
- O r . · L isias N. Negrão 



MONTEIRO, Paula: 
O. (a.d.)- 1983 - Ciências Políticas 
Da doença ã desordem: as práticas 
mágicas - terapêuticas na umbanda. 
- O r.: Eunice Durhan 

MONTEIRO, Yara Nogueira : 
M. (a.d.)- 1980- História Social 
A presença portuguesa no Peru em fins 
do século XVI e princrpios do XVII. 
- Or. : Anita Novinsky 

MOTT, Yoshiko Tanake : 
O. (a.d.) - 1985 - Antropologia Social 
O segredo do cofre -
um estudo da manipulação e 
comercialização das crenças umbandistas. 
- Or.: João Batista B. Pereira 

MULATINHO, Heldo Victor : 
O. (a.d.) - 1982 - Antropologia Social 
Palma: A construção de uma comunidade 
utópica (1924·1970). 
- Or. : João Batista B. Pereira 

MUNANGA , Kabengele : 
O. (a.d.)- 1977 - Antropologia Social 
Os Basanga de Shaba (Zaire) - Aspectos 
sócio-econômicos e político-religiosos. 
- O r.: João Batista B. Pereira 

NOGUEIRA, Carlos Roberto : 
O. (a.d.)- 1979 - História Social 
Universo mágico e realidade: Aspectos de 
um contexto cultural (Castela na 
Modernidade) . 
- O r.: Sonia A. de Si queira 

NORTON, Howard W. : 
O. (a.d.) - 1981 - História Social 
Sermões antijudaicos pregados nos 
autos-de-fé em Lisboa de 1706 a 1750. 
- Or.: Anita Novinsky 

OLIVEIRA, C/ory T. de : 
O. (a.d.) - 1982 - História Social 
História Social do Metodismo no Brasil 
(Fé e Cultura- Integração necessária 
para a formação de uma comunidade 
consciente). 
- Or. Anita Novinsky 

OLIVEIRA, /sai Segovia: 
M. (a.d.) - 1976 - História Social 
Mitra - O Deus-Sol do Oriente e 
seus Sacrifícios - Lugares de Culto, 
Sacerdotes e sua Escatologia. 
- Or.: Eurípides S. de Paula 

OLIVEIRA, Maria Denise : 
M. (a.d.J - 1984 - Filologia e 

Língua Portuguesa 
Os pontos cantados no ritual umbandista 
-Subsídios para interpretação. 
- Or.: Edith Pimentel Pinto 

PANG, Marlene Cheu : 
M. (a.d.) - 1982 - História Social 
Um estudo sobre o Sangõ Shiik 
(orientação sobre os três ensinamentos) 
de Kü Kai (774-835 D.C.) . 
- Or.: Ricardo M. Gonçalves 

.PAUL, Clotilde: 
M. (a.d.)- 1979 - História Social 
A presença da Inquisição em Santos no 
século XVII . 
·- O r.: Sonia A. Si queira 

P/ERUCCI, Antonio F. de 0 .. 
O. (a.d.)- 1985 - Sociologia 
Democracia, Igreja e Voto. 
O envolvimento dos padres da paróquia 
de São Paulo nas eleições de 1982. 
- Or .. José Regina/do Prandi 
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PIETROCOLLA. Luci Gati : 
M. (a.d.) - 1984 - História Social 
A trajetória da purificação: 
as duplas mórmons em São Paulo. 
- O r. : Jorge Cesar Mo ta 

PORRO, Antonio : 
D. (a.d.) - 1977 - Antropologia Social 
O Messianismo Maya no Período Colonial. 
- O r.: Amadeu Duarte Lanna 

PRANDI, José Regina/do : 
M. (a.d.) - 1971 - Sociologia 
Mensagem católica e mudança social no 
Brasil - 1940 a 1971 . 
- Dr.: Aparecida Joly Gouveia 

RAMOS, Haracina : 
M. (a.d.) - 1982 - História Social 
O Papa Virgílio e Justiniano diante do 
problema monofisita: a questão dos 
" Três Capítulos". 
- O r.: Ricardo M. Gonçalves 

ROLIM, Francisco C. : 
D. (a.d.) - 1917 - Sociologia 
Pentecostalismo - gênese, estrutura e 
funções . 
- O r.: Isaac N. Sal um 

SANCHEZ, Amauri M. T. : 
M. (a.d.) - 1976 - Literatura Brasileira 
A palavra de Deus e o ronco do Diabo 
(dissertação em torno do binômio 
consciência/palavra no romance Grande 
Sertão: Veredas). 
- O r.: José Carlos Garbuglio 

SANCHEZ, Maria Guadalupe P .. 
M. (a. d.) - 1976 - História Social 
A política do Reino de Navarra a partir 
do Reinado de Carlos li em relação aos 
judeus até o ano de 1391. 
- Or. : Nachman Falbe/ 
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SANCHEZ, Maria Guadalupe P.: 
D. (a.d.) - 1982 - História Social 
Contribuição ao estudo dos judeus em 
Navarra durante a Idade Média. 
- Dr.: Nachman Falbe/ 

SANTOS, Miguel Archange/o N.D.: 
D. (a.d.) - 1985 - His tória Social 
Missionários Redentoristas alemães em 
Goiás, uma participação dos movimentos 
de reforma e restauração católicos 
(1894-1944). 
- Or.: Laimas Mesgravis 

SOLE R, Maria Angélica : 
D. (a.d.)- 1982 - História Social 
A Revolução Comunara do Paraguai e a 
colonização jesuítica - séc. XVIII. 
- Or.: Sonia A. de Siqueira 

TRINDADE, Liana M.S. : 
D. (a.d.) - 1980 - Sociologia 
Exu: Símbolo e função. 
- Or. : Ruy G. Coelho 

VASSILIEFF, lrina: 
M. (a.d.) - 1979 - História Social 
Imigração Leta no Brasil : A experiência 
da Colônia de Varpa na Alta Paulista 
(1922-1964). 
- Or.: Maria Regina S. de Paula 

WINDMULLER, Kate : 
M. (a .d.) - 1983·- Teoria Literária 
O Judeu no Teatro Romântico Brasileiro. 
- O r.: Valnice Gaivão 
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NOTICIAS 

Para China, religião não é 
mais o 'ópio do povo' 

Pequim- Numa nova iniciativa para 
romper os dogmas políticos do passado, 
o Governo chinês definiu ontem como 
errôneo o conceito marxista de que a 
religião :·é o ópio do povo". Segundo o 
jornal do Partido Comunista Diário do 
Povo, tal idéia é nociva, não tem base 
científica e não é conveniente para a 
unidade das nacionalidades do país, 
"além de não respeitar a história, a 
cultura e os sentimentos de outros povos 
do mundo". 

O artigo, reproduzido da revista mensal 
A Voz das Massas, também rejeita as 
definições críticas sobre a religião que 
durante anos pautaram o sistema maoísta 
de educação da sociedade chinesa. E 
destaca que a suposta influência da 
religião "como instrumento para paralisar 
a vontade revolucionária dos 
trabalhadores se tem enfraquecido muito 
nos últimos tempos na China". 

Atualmente, a prática da religião 
continua enfrentando muitas dificuldades 
na China e é estritamente controlada 
pelas autoridades. Mesmo assim, igrej-as, 
mesquitas e templos de várias outras 
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religiões têm aberto suas portas e recebem 
a cada dia maior afluxo de fiéis. 
Calcula-se que existam hoje em todo o 
pafs cerca de 35 milhões de muçulmanos, 
dez milhões de cristãos e um número 
ligeiramente menor de praticantes de 
outros credos. 

Durante a Revolução Cultural, a religião 
foi escolhida como objeto básico das 
tropas de choque maoístas, os Guardas 
Vermelhos, para destruir o que foi . 
definido então como "vestígios do 
passado burguês explorador e 
reacionário". 

(Notícia publicada 
em O Globo de 12/ 11 /85.) 

A igreja dos oprimidos : 
o filme de Bodanski 

O livro escrito por Helena Salem, editado 
em 1981, A igreja dos oprimidos, está 
sendo filmado por Jorge Bodanski, na 
região de Conceição do Araguaia. O livro 
reúne elementos de reportagem e de 
pesquisa sobre a questão fundiária no 
Brasil e a ação da "Igreja progresSista". 



A igreja dos oprimidos é uma 
co-prQdução Brasil-França, através das 
produtoras Lu fs Carlos Barreto e da 
Televisão Francesa. O filme, em 16mm, 
tem o estilo de documentário-ficção, 
utilizando a própria população da região 
como atores. 

Vídeo e 
educação popular no Peru 

Lucas Waldron é o diretor do Video 
Centro, instituição ligada a equipes de 
educação popular no Peru. O pessoal do 
Video Centro vem trabalhando há alguns 
anos no campo da educação popular e 
capacitação com vídeo cassete, o que lhes 
valeu o prêmio KUKULI 1982, outorgado 
pela Conferência Episcopal Peruana pelo 
" mélhor programa de valor humano e 
cristão de televisão a nível nacional". Em 
Lima, o endereço do Video Centro é : 
Av. Arequi pa , 2383/201 . 

Índios do Xingu 
com a câmera na mão 

Um projeto de utilização de vfdeo com os 
índios do Xingu, incentivado por 
Megaron ( Txucarramãe e diretor do 
Parque) e lanokula (índio com quem 
divide a administração do Parque do 
Xingu). vem sendo desenvolvido pelos 
estudantes de antropologia Renato 
Pereira e Tiro Rios, da Veneta P"roduções. 
O projeto consiste em levar aos fndios 
inú meras produções já realizadas com 
eles, assim como formar operadores e 
mesmo diretores de vfdeo. 

Em junho deste ano foram gravadas 13 
horas de vfdeo junto aos Kayabi e 

Txucarramãe . Os Kayabi preferiram 
gravar depoimentos dos mais idosos sobre 
a história dos contatos com os brancos e 
receitas de comidas de valor ancestral. Os 
Txucarramãe , divididos durante 16 anos, 
preferiram registrar a recente 
incorporação das terras acima da estrada 
Cuiabá-Porto Velho. O vfdeo acompanha 
a construção da aldeia nova e suas festas, 
sendo que algumas delas não se faziam há 
mais de 40 anos. 
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Renato e Tico afirmam que todo o 
material produzido é de propriedade do 
Parque, e estão em busca de contatos com 
entidades indigenistas européias para o 
financiamento do projeto. 

(Notfcia a partir çie conversa com Tico 
- que fez parte da equipe que entrevistou 
Zelito Vianna, publicada neste número de 
Comunicações - e de matéria publicada 
na Revista de Domingo, do Jornal do 
Brasil, de 11 /8/85.) 

Audiovisual no lbase 

O Centro de Treinamento e Produção 
Audiovisual é um projeto vinculado ao 
I base, que oferece cursos em técnicas 
básicas de audiovisual para grupos, 
organizações ou entidades interessadas. 
Os serviços do I base (à Rua Vicente 
Souza, 29 - Botafogo - Rio de Janeiro) 
estão disponíveis - prioritariamente 
para associações de bairro, igrejas, 
sindicatos e todas as instituições ou 
pessoas que participam do movimento 
popular. São os seguintes os 
audiovisuais disponíveis : 

1 A história que não foi contada, 
2. A vida renasce da luta; 
3. Mulher, negra e favelada; 



4. Mutirão para reconstrução; 
5. Povo lfder; 
6. Tantos os problemas, como 

solucioná-los?; 
7. Uma luta pela terra; 
8. 2 de fevereiro de 1983; 
9. E/ Salvador - a revolução antes da 

revolução; 
10. Este fato aconteceu; 
11. Grupo Maria Maria: uma luta, 

uma esperança; 
12. Nicarágua: a revolução depois da 

revolução; 
13. Movimento sindical dos produtores 

de uva; 
14. Tanta gente sem terra, tanta terra 

sem gente; 
15. Terra para quem nela-trabalha; 
16. Querem acabar com a Amazônia; 
17. Vamos tirar o pelego !; 
18. E agora, José?; 
19. Meu Guri - uma experiência com 

menores na Rocinha. 

Troféu OCIC-Brasil 

A OCIC-Brasil criou o Troféu Jangada 
para premiar os melhores filmes exibidos 
nos festivais nacionais de cinema. O 
objetivo do prêmio é, "além de ser um 
est(mulo a mais para a produção 
cinematográfica, valorizar o cinema 
nacional reconhecendo o trabalho 
realizado nos filmes" . Tal prêmio não irá 
interferir no Troféu Margarida de Prata, 
outorgado pela CNBB, já que a 
OCIC-Brasil pretende fazer sua premiação 
através de um júri próprio da entidade, 
que se fará presente nos festivais de 
cinema da Bahia e de Bras(lia. No FestRio, 
quem faz a premiação é a OCIC-Brasil. 
A propósito, o presidente da 
OCIC-Mundial, pe. Ambros Eichemberger, 

foi escolhido como membro da Comissão 
Pontiffcia para a Comunicação Social. 

Romeiros do 
padre C r caro e o PF L 

A associação dos Romeiros dP. Alagoas, 
que congrega cerca de seis mil seguidores 
do padre crcero, decidiu apoiar a 
candidatura de João Sampaio, do Partido 
da Frente Liberal, à Prefeitura de Maceió. 
João Sampaio foi prefeito nomeado de 
Maceió entre 1971 e 1975, quando 
construiu, no Bairro do Vergel do Largo, 
a praça padre Cícero. 

O. Paulo e 
Roque Santeiro 

D. Paulo Evaristo Arns, Cardea l
Arcebispo de São Paulo,elogiou a novela 
Roque Santeiro, de Dias Gomes e 
Aguinaldo Silva, em entrevista publicada 
no jornal da Arquidiocese , O São Paulo. 
Disse D. Paulo que Roque Santeiro 
apresenta a "crendice" e não a verdadeira 
fé, além de observar que gostaria que 
"através dos dois padres da novela se 
'mostrasse mais qua is são os compromissos 
dos cristãos". Segundo D. Paulo Arns, a 
novela Roque Santeiro desmistif ica a 
crendice popular "dentro de um clima 
agradável". 

Candidato do PF L 
e a proteção de Xangô 

" Com a proteção de Xangô e a ajuda de 
todos os Orixás,o candidato do PF L à 
Prefeitura do R i o de Janeiro, Rubem 
Medina, ganhará nas eleições de 
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novembro! " Estas fo ram as palavras do 
pa i-de-santo Valdemar Régis, do Centro 
Irmãos Unidos (rua do Riachuelo), ao 
jogar búzios para o candidato em 
setembro deste ano. Medina foi a este 
Centro pela segunda vez - a primeira 
em 1978, como candidato a deputado. 
O pai-de-santo afirma haver previsto a 
morte de T ancredo Neves e o terremoto 
do México. 

As comemorações do 
metodismo e as eleições no Sul 

A campanha eleitoral esteve presente às 
comemorações do Centenário do 
Metodismo no Rio Grande do Sul. Aos 
festejos, no mês de setembro, não faltaram 
os candidatos do PMDB e do PDS à 
Prefeitura de Porto Alegre. Carrion e 
Faccioni entoaram cânticos religiosos e 
cumpr imentaram cen tenas de fiéis , na 
ocasião. 

(As quatro notícias anteriores foram 
ret iradas, respectivamente, de matérias 
publicadas no JB de 25/9/85, no O Globo 
de 28/9/85 e no JB de 30/9/85 ··· as duas 
últi mas.) 

O Diabo no ci nema 

O bom pastor é a transposição para o 
ci nema do teatro de bonecos do Grupo 
Cem Modos, do Rio Grande do Sul, sob a 
direção de Roberto Carva lho. Gannador 
do prêmio de Melhor Animação da 
Jornada de Cinema da Bahia deste ano de 
1985, o filme de cu rta metragem tem 
como único personagem o " diabo". Esse 
ti nhoso e irreverente ser, com sua 
pregação louca, é um modesto " cand idato 

ao reino dos céus", ou, quem sabe, à 
Presidência da República? Questões 
relativas à Igreja e à pol ftica são tratadas 
numa combinação mágica de imaginação 
e técnica. O filme deverá entrar 
brevemente no circuito comercial por 
ter sido também premiado, recentemente, 
pelo CONCINE. 

11 Jornadas Internacionais 
" Rel igião e Saúde" 

As relações existentes entre as 
paradigmáticas figuras do taumaturgo, 
do profeta e do curandeiro foram 
discutidas nas 11 Jornadas Internacionais 
" Religião e Saúde", realizadas de 19 a 22 
de setembro no Centro de Cultura 
Popular de Canindé, Ceará. Entre os 
professores convidados, estiveram 
presentes Maria I. Perei.ra de Queiroz (São 
Paulo) , André Brun (França) e Arturo 
Molina (Guatemala), neste evento que 
teve apoio da Pró-Reitoria de Extensão/ 
UFC e da Fundação Cearense de Pesquisa 
e Cultura/FCPC. 

Pesquisas em 
Relig ião e Sociedade 

A Un ivers1oade Fede ral da Bahia informa 
que implantou a Linha de Pesquisa 
Religião e Sociedade no Mestrado em 
Ciências Sociais, composta, no momento, 
por professores das áreas de História 
Social e Antropologia e de alunos do 
curso de pós-graduação cujos trabalhos se 
relacionam com a área de estudos da 
Linha de Pesquisa. 
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Na programação das atividades da Linha, 
estão inclu (dos seminários de caráter 
metodológico e seminários para discussão 



de projetos e/ou problemas de pesquisa 
dos professores e alunos integrantes desse 
grupo de trabalho. A coordenadora, 
professora Marli Geralda Teixeira, diz que 
a Linha está interessada em estabelecer 
contatos com outras instituições, grupos 
de trabalho ou professores que se 
dediquem à mesma área de estudos, não 
só para ficar informada dos trabalhos 
feitos no campo da religião e da sociedade 
como para aumentar a troca de 
experiências na produção universitária. 

São as seguintes as pesquisas em 
andamento desenvolvidas pela Linha de 
Pesquisa, todas realizadas entre 1984 e 
1985: 

Instituição e Inovação : a Igreja 
Católica na Bahia Oitocentis ta, de 
Cândido da Costa e Silva, mestre em 
História, prof. do Depto. de História 
FFCH. 

A Ética Social e Pol itica do 
Protestantismo Baiano, de El izete da 
Silva, mestra em História, prof!! do 
Depto. de História - FFCH. 

A Infância Abandonada em Salvador 
nos Séculos XVIII e XIX, de Johildo 
Lopes de Athayde, dr. em História, 
prof. do Depto. de Histór ia - FFCH. 

Valores Morais na Bahia do Século 
XIX. Um Estudo da História das 
Mentalidades, de Marli Geralda 
Teixeira, dr~ em História, prof!! do 
Depto. de Histór ia - FFCH. 

A Articulação entre os Arcebispos, o 
Clero em Geral e o Poder Pol itico na 
Primeira Metade do Século XX, de 
Maria da Conceição Barbosa Costa, 

mestra em Histór ia. 

Quem tem medo da 
Reforma Agrária 

O CEDI (Centro Ecumênico de 
Documentação e Informação) elaborou 
o dossié Quem tem medo da Reforma 
Agrária, baseado no noticiário da 
imprensa diária do País. O objetivo foi 
identificar as posições assum idas pelos 
diversos atores mais presentes na cena do 
debate de acordo com a segu inte 
classificação: Governo, organizações de 
trabalhadores, empresários e organizações 
patronais, partidos e políticos, militares, 
Igrejas, entidades civ is e confl'itos. 

O do5siê abrange as notícias veiculadas 
desde o período imediatamente anterior à 
apresentação do 1 Ç> PN RA (2!1 quinzena 
de maio) até os dias que se sucederam ao 
encerramento do prazo fixado para 
entrega de sugestões ao Governo (3!1· 
semana de agosto). sendo que um 
detalhamento maior foi feito até o 
in feio da 2~ qu inzena de julho. 

Constam ainda do dossiê um breve 
· histórico da reforma agrária no Brasil , 

um resumo do 19 PNRA, de acordo com 
avisãoda IECLB (Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana do Brasil) , e a 
identificação das propostas dos 
trabalhadores rurais reunidos no 49 
Congresso da CONT AG, em maio 
(identificação elaborada pela Campanha 
Nacional pela RA). 
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Os pedidos podem ser feitos ao CEDI 
nos endereços : 



Rua C(>sme Velho, 98 -fundos -
Rio de Janeiro- 22241 - Tel.: (021) 
205-5197 

ou 
Av. Higienópolis, 983 - São Paulo -
01238 - Tel. : (011) 66-7273. 

Cada exemplar custa Cr$ 20.000. 

Religião e Futebol 1 

Sob o título Campeões agradecem a Deus 
e fogem do som do tamborim, o Jornal 
do Brasil de 11/9 noticiou a chegada da 
delegação brasileira que conquistou o 
bicampeonato mundial de juniores em 
Moscou. O artigo ressalta que vários 
jogadores dll seleção - Si las, Müller, Dida, 
Chiéo, Cléber, Rubinho , Marçal e 
Antonio Carlos - são membros da Igreja 
Batista e agradecem a Deus pela força e 

_ proteção durante os jogos. 

O grupo chega a ser tão religioso que 
o Pastor Ezequiel, da Primeira Igreja 
Batista de Niterói, marcou para o dia 
segu inte ao da chegada um encontro dos 
Atletas de Cristo na casa do jogador Ivan, 
do Vasco. Os Atletas de Cristo, aliás, 
tiveram como primeiros integrantes 
Baltazar e João Leite. 

A chegada no aeroporto foi bastante 
festejada, mas os jogadores religiosos não 
quiseram ser fotografados ao lado da 
bateria mirim da Mangueira: 

" Agradecemos aos meninos da Mangueira, 
mas não fica bem a gente cantar com eles. 
Gostamos muito de cantar na nossa 
Igreja" - foi o que disse Silas, um dos 
campeões. 

Religiio e Futebol2 

Protestantes, batistas, mórmons ou 
esp(ritas, eles têm em comum, além da 
religiosidade, o futebol. Este é o tema da 
matéria A Bfblia já troca passes com o 
futebol (JB, 22/9), de Maria Helena 
Araújo, que mostra como esses jogadores 
são t(midos, citam Cristo a todo 
momento, não fumam nem bebem, não 
falam palavrão e condenam o sexo antes 
do casamento - ou seja, estão no mundo 
para servir a Cristo, e é essa postura que 
os distingue dos que são batizados na 
religião católica. 

A maioria se converteu por meio de suas 
noivas ou mulheres ou então de suas 
mães. Neste caso encontra-se Rubinho, da 
Seleção de Juniores, batista desde 84, 
quando passou por momentos ruins. 

Curiosa é a conversão do lateral Donato, 
do Vasco, ocorrida quando-ainda era 
noivo de Cássia, hoje sua mulher : 

"Cássia dormia tranqüilamente, mas de 
repente acordou com os olhos revirados, 
com uma baba amarela escorrendo pelo 
canto da boca, gritando, mordendo, 
arranhando. Eu, minha mãe e meu 
cunhado ficamos apavorados e logo vimos 
que ela estava fora de si. Peguei uma 
bíblia que meu avô deixou e comecei a 
ler o Salmo 23. Eu estava horrorizado. 
Nada dava certo. Ela se debatia. A(, com 
muito custo, conseguimos levar ela até a 
casa de uma macumbeira lá perto de casa. 
Acordamos a senhora no meio da noite. 
A confusão era geral, Cãssia esperneava, e 
a mulher começou a dar passes. Quando 
tudo acabou, Cássia jã em si , a mulher 
nos avisou : 'Isso é coisa feita para acabar 
com esse namoro. Acho melhor vocês 
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procurarem uma igreja.' " 

Donato disse que no dia seguinte foi à 
Igreja Evangélica Congregacional de 
Bento Ribeiro, com Cássia, e ambos se 
converteram. Ele havia até comprado 
oferendas para o santo, como a 
macumbeira havia mandado, mas jogou 
tudo em um rio perto de sua casa. 

Além de Donato, cada um tem sua 
história para contar, como por exemplo 
Bebeto, do Flamengo (não é convertido 
mas freqüenta a Igreja Presbiteriana de 
Niterói) , Cascatinha, do Bangu (mórmon). 
Tita, atualmente no Internacional 
(mórmon) , e Vítor, do Vasco 
(umbandista, mas freqüentador de cultos 
batistas). só para citar alguns. O fato é 
que pouco a pouco o futebol brasileiro 
vai arranjando adeptos das várias religiões. 
A Associação dos Atletas Cristãos, qu·e 
em 81 tinha somente quatro pessoas, em 
82 tinha 20, em 83, 40, e em 84 tinha 60 
pessoas. Em dezembro deverá haver um 
encontro dos Atletas de Cristo em 
Atibaia, no Acampamento da Vida, 
espécie de retiro espiritual. São esperados 
mais de 200 atletas. 

Vídeo Popular 

A questão da democratização da 
informação foi debatida durante o li 
Encontro Nacional de Vldeo no 
Movimento Popular, realizado nos 
primeiros dias de novembro na Escola 
de Comunicação e Artes da Universidade 
de São Paulo. Grupos de trabalho foram 
formados para aprofundar esta e outras 
questões ligadas às necessidades 
crescentes dos produtores independentes 
de vldeo. Além da proposta de 
~onsolidação e de expansão de um 

éircuito alternativo de ex ibição da 
produção existente - em sind icatos, 
associações, comunidades eclesiais de base 
e escolas -, fo i di scutida na reu nião a 
possibilidade de uma maior 
democratização no acesso desses grupos 
aos circuitos de ex ibição existentes e às 
emissoras de TV. 

Com relação à criação de emissoras com 
capacidade de transmissão restrita a 
pequenas regiões (UHF). a Associação 
Brasileira de Vídeo no Movimento 
Popu lar decidiu tornar públ ica sua 
posição de obter as garantias mínimas 
necessárias para que estas emissoras não 
reproduzam o modelo comercial existente 
e sim permitam a d ivulgação de uma 
produção crescente de grupos 
independentes. A d istribuição, a 
qualidade e a lin guagem desse gênero de 
produção também foram debatidas. 

O projeto ISE R· V fd eo participou 
ativamente da reunião, corri Claudius 
Ceccón, Breno Kuperman e Eduardo 
Coutinho. 

Está prev ista para dezembro uma reu nião 
para a implantação, também no Rio, da 
Associação Brasile ira de Vídeo no 
Movimento Popular. 
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