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A Zezeco, por tutorar minha itinerância
por essa escola de vida que é o cinema.
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GRATIDÃO

Cá estou eu acessando mais uma vez o filme de minha vida para fazer o
ritual que mistura alegria, dor, sorrisos e lágrimas. Agradecer faz tão bem, pois
reconstrói elos perdidos, fortifica os que ainda persistem apesar de tudo e faz
emergir novos, inesperados outros elos tão necessários nesse movimento
itinerante que é a vida.
O que seria sair em itinerância, deambular, desmobilizar-se? Um
exercício necessário para que não percamos um dos principais sintomas de
sermos humanos: o movimento. Sair do lugar em que se está confortavelmente
estabelecido é uma aptidão antropológica que nos levou a acessar os lugares
mais distantes para lá descobrirmos o quanto somos avizinhados em sonhos e
realidades. Itinerância requer, sobretudo, obstinação e coragem, características
tão presentes nos grandes heróis do cinema.
Hoje estou lembrando com viva força um movimento itinerante
significativo que fiz no dia 11 de outubro de 2004. Parece que uma grande tela
de cinema me mostra com perfeição de detalhes a imagem, os sons e até o
cheiro da cena. Nela está um jovem menino com algumas malas nas mãos
descendo de uma carona que tomou desde Ouro Branco até a Avenida Afonso
Pena em Natal. Era ali, fincando no chão os pés ainda com tanta insegurança e
incerteza, que uma nova história estava por começar. Eu não fazia a mínima
ideia das grandes reviravoltas com as quais minha vida iria se defrontar.
Acostumei-me a dizer que nunca sofri. Não gosto do relato da desolação,
prefiro sempre dizer que experimentei situações desagradáveis ou não muito
boas, mas que sempre me ensinaram algo para seguir adiante.
Hoje, olhando para trás, percebo que se cumpre uma década que deixei
a minha pequena cidade do interior do Rio Grande do Norte. Tinha 20 anos
quando percebi que meus sonhos transbordavam as limitações de lá. Mas devo
confessar e, fazendo uma retrospectiva de tudo que o escrevi ou publiquei,
tudo passa por Ouro Branco. Não como citação direta em todos os casos, mas
como constituição primeira de meus pensamentos. Quando escrevo minha
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monografia sobre trabalho na infância, é da indissociação entre faber e ludens
de minha infância que estou falando; quando escrevo minha dissertação de
mestrado sobre feiras, é da feira de Ouro Branco que estou falando; e, quando
falo de cinema agora no doutorado, por mais que esteja falando de algo
universal proveniente dos grandes centros urbanos, é do cinema de Ouro
Branco que estou falando. É aquele o lugar primitivo, o lugar que, de certo
modo, nunca saí, embora me perceba estrangeiro quando lá estou. Sou muito
grato por ter tido a oportunidade de nascer e viver minha infância e
adolescência por lá.
Acho que o mais interessante da itinerância é o trajeto, o acontecer junto
às pessoas, situações e imagens que elas promovem, impulsionam, freiam,
incentivam. Definitivamente, minha itinerância de vida não teria a menor graça
sem a presença de todas as pessoas que a entrecruzam. Nunca estive sozinho
em minha caminhada. Mesmo quando silenciei, mesmo quando me distanciei.
Se mantive firme o passo é porque carreguei todos vocês no meu grande
coração. Eu sou o resultado das experiências que tive com cada um de vocês
no caminho.
Com o trajeto de construção desta tese não foi diferente. O texto não
teria saído do meu imaginário para tornar-se real não fosse a participação viva
e sempre presente de:
Ceiça Almeida, tutora de sonhos. Sua aguçada sensibilidade e
experiência lhe permitem acessar o material de sonho de seus orientandos e
conduzi-los a torná-los reais. Ceiça desestabilizou meu pensamento quando
me apresentou pensadores e ideias das Ciências da Complexidade, a partir de
2010, e quando me motivou a fazer esta pesquisa.
Josineide Silveira de Oliveira, intercessora. Josineide acompanhou a
construção de cada parte deste texto. Ela que sugeriu a diacronia do roteiro de
vida de Zezeco e me fez perceber verdadeiros efeitos especiais nas minhas
ideias. Tornou-se amiga de ideias e de fé. Ela e meu amigo Silvan Ramalho,
seu esposo, foram sorriso, alento, alimento e alegria quando eu quis desanimar
pelo caminho. E não foram poucas as vezes. Carrego-os no meu coração!
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Dalcy da Silva Cruz, fortaleza. Nos nossos cafés, discutimos as ideias
que desembocaram no “manifesto” que aparece ao final da tese. Sou muito
agraciado por tê-la como amiga e cúmplice das ideias.
Wani e os livros certos nos momentos mais inesperados.
José Ronaldo de Lucena, papai. É ele o responsável por tudo ter
começado, literalmente. Sem as histórias que ele e vovô Zezinho me contavam
na infância, provavelmente essas ideias não teriam se corporificado. Papai
esteve comigo em toda a pesquisa: viajamos juntos para entrevistar pessoas;
quando eu não podia estar em Ouro Branco, ele recolhia fotos e foi o principal
interlocutor da escrita da história de vida de Zezeco antes de transformá-la em
roteiro de vida. Minha mãe, Maria do Socorro Nóbrega de Lucena, como
sempre, esteve ao seu lado e ditava por telefone a descrição das fotografias
registradas por Scarlett O’Hara, minha querida irmã. Hugo (quase Ben-Hur),
meu irmão, delicadamente me presenteou com livros sobre cinema que
alimentaram a escrita da tese. Minha gratidão a vocês ultrapassa qualquer
palavra que eu venha a escrever.
Gorete Lucena e Magnólia Alves de Lucena, reservas de memória e
generosidade. Minha tia Gorete, ou Menina Nova como carinhosamente a
chamamos, é uma guardiã da memória de Ouro Branco em fatos, imagens e
palavras. Na impossibilidade de preservar o caderno de anotações de Zezeco,
anotou obstinadamente os nomes dos filmes que conseguia ler. Este foi um
dos primeiros registros aos quais tive acesso para alimentar a pesquisa.
Magnólia é a primogênita de Zezeco e sua maior fã. Guarda com carinho e
muito cuidado a memória de seu pai. Agradeço por generosamente ter
compartilhado seus tesouros comigo.
Salete Alves e João Maria Pinheiro, em ritmo de aventura. Salete e eu
saímos numa viagem de aventura rumo a Angicos-RN para entrevistar Zé
Miúdo, outro cinematógrafo vivo. Essa viagem mais pareceu uma cena de filme
de Bonnie e Clyde, dadas as artimanhas que precisamos lançar mão para
conseguir chegar lá sem dinheiro, sem carteira de motorista, sem combustível.
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Quando finalmente chegamos, fomos acolhidos por João Maria que nos levou a
a Pedro Avelino e nos contou seu vasto cardápio de histórias.
Mônica, Louise, Teresa, João, GRECOM em ação! Eles fizeram uma
verdadeira “Operação Tese” para que eu conseguisse deixar o texto pronto
para a defesa. Mônica e sua precisão na normalização das referências e parte
pré-textual; Louize, na leitura dos capítulos, e João, nas caprichadas artes das
fotografias e capa. A operação tese representou muito mais que isso. Foi o
momento em que reforçamos um laço que já é forte e afetivo.
Ana Roberta, Stéfani e Yuri, monitores em tempo integral. Obrigado por
segurar com tanta destreza e criatividade os quase 300 alunos de CTS todas
as vezes que eu precisei me trancar em casa para escrever. Vocês já são
grandes profissionais. Tenho um orgulho danado de vocês! Carlinhos e Nestor,
mestres da tradução. Ambos com agendas lotadas, se dispuseram a traduzir o
resumo da tese. Jeferson e Otânio: gentileza, eficiência e amizade.
Professores Willington Germano, Luis Assunção, Walter Pinheiro, Fredy
González, Margarida Knobbe e João Bosco Filho, super banca. O sim de vocês
representa confiança no trabalho de Ceiça e também em mim. Obrigado por
lerem em tempo recorde.
Alunos da Escola de Ciências e Tecnologia (ECT/UFRN) e Faculdade
Dom Heitor Sales (FAHS), estímulo para prosseguir. As aulas com vocês
alimentaram as discussões presentes na tese. Acredito em vocês!
Aos que, por irreparável descuido, não citei aqui, peço que imaginem,
enquanto leem estas palavras, qual foi aquela situação em que você mais
precisou e uma mão amiga se estendeu para você. É muito provável que você
tenha sentido um imenso afago no coração, um alento na alma naquele
momento. É esta a sensação que experimento ao escrever cada uma destas
palavras. Enquanto as abundantes lágrimas escorrem pelo meu rosto, eu
lembro de você, do seu sorriso, da sua mão estendida, pedindo que eu me
levante para te abraçar. E continuar o caminho.
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Do meu Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não esqueço. Não sei o que
seria de mim se não fosse a minha fé. Obrigado!
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RESUMO
(Sinopse)

A tese parte do pressuposto de que o cinema oferece a imensa capacidade de
entrelaçar de forma complexa realidade e imaginação. Com isso, sugerimos
que, tal qual uma "escola de vida", conforme acepção de Edgar Morin (2003), o
cinema, por meio de suas produções e exibições, pode ser capaz de operar um
movimento de reinvenção de uma estética do viver no espaço do improvável.
Daí surge a pergunta: como um fenômeno artístico, estético e imagético pode
realizar tal movimento? Tomando por base o roteiro de vida do personagem da
vida real José Isaias de Lucena Filho, mais conhecido por Zezeco,
encontramos pistas dessa reinvenção. Morador de uma pequena cidade do
interior do estado do Rio Grande do Norte chamada Ouro Branco, na década
de 1960, deslocou-se para o centro-sul do Brasil e retornou a seu lugar de
partida, trazendo consigo a ideia de trabalhar projetando filmes. De maneira
singular e plural, esse sujeito assumiu o risco e a incerteza de afrontar
determinismos sociais, climáticos e culturais para propor novas simbolizações
por meio do cinema itinerante. A presença da sétima arte em pequenas
cidades de hábitos rurais marcadas pela miséria, fome, descaso, coronelismo
político e intempéries climáticas, alterou cenários, atualizou mitos e
proporcionou novas interações entre os sujeitos. Zezeco entrou nas cifras do
êxodo rural e migrou para o Rio de Janeiro, mas seu êxodo foi cinematográfico,
porque serviu de base para a inserção de efeitos especiais fantásticos e
poéticos em roteiros de vidas imersas no trivial e no contingente. Tal qual um
cinematógrafo vivo, capturou o cenário cultural efervescente do Rio de Janeiro
e o projetou na pequena Ouro Branco e em outras cidades do interior do Rio
Grande do Norte e Paraíba. Atribuiu, assim, um novo uso à vida de seu lugar
de partida e de retorno. Atuou na ambiguidade, ambivalência e complexidade
entre o sapiens e o demens; real e imaginário; prosa e poesia da vida; razão e
paixão; racional e simbólico; lógico e mítico. O escopo da pesquisa contempla
entrevistas, memória, registros manuscritos e fotografias de acervo particular
de moradores da cidade de Ouro Branco-RN. Como referenciais teóricos
principais, nos valemos das obras de Edgar Morin sobre cinema e de outros
autores, como Giorgio Agamben e Maria da Conceição de Almeida, que
esgarçam a compreensão sobre o entrelaçamento de realidade e imaginação,
vida e ideias.

PALAVRAS CHAVE: Cinema itinerante. Complexidade. Cinematógrafo. Ouro
Branco.
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RESUMEN
(Sinopsis)

La tesis parte del presupuesto que el cine ofrece la imensa capacidad de
entretejer de forma compleja realidad e imaginación. Con eso sugerimos que
tal cual una "escuela de vida", según la definición de Edgar Morin (2003), el
cine, por medio de sus producciones y exibiciones, pude ser capaz de operar
un movimiento de reinvención de una estética del vivir en el espacio de lo
improbable. De ahi surge la pregunta: ¿Cómo un fenómeno artístico, estético e
imagético puede realizar tal movimiento? Tomando como referencia el guión de
vida del personaje de la vida real José Isaias de Lucena Filho, más conocido
por Zezeco, encontramos pistas de esa reinvención. Residente de una
pequeña ciudad del interior de la província de Rio Grande do Norte, llamada
Ouro Branco, en la década del 1960, se desplazó hacia el centro-sur de Brasil y
retornó a su lugar de partida con la idea de trabajar proyectando peliculas. De
manera singular y plural, este sujeto asumió el riesgo y la incertidumbre de
enfrentar determinismos sociales, climáticos y culturales para proponer nuevas
simbolizaciones por medio del cine itinerante. La presencia del séptimo arte en
pequeñas ciudades de hábitos rurales marcadas por la miséria, el hambre, la
negligéncia, el coronelismo político y los problemas climáticos, alteró
escenários, actualizó mitos y proporcionó nuevas interacciones entre los
sujetos. Zezeco entró en las cifras del éxodo rural y emigró hacia Rio de
Janeiro, pero su éxodo fue cinematográfico, porque le sirvió como base para la
inserción de efectos especiales fantásticos y poéticos en guiones de vidas
inmersas en lo trivial y lo contingente. Tal cual un cinematógrafo vivo, capturó
el escenário cultural efervescente de Rio de Janeiro y lo proyectó en la
pequeña ciudad de Ouro Branco y en otras ciudades del interior de las
províncias de Rio Grande do Norte y Paraiba. Con ello le atribuyó un nuevo uso
a la vida de su lugar de partida y de retorno. Actuó en la ambiguedad, la
ambivalencia y la complejidad entre el sapiens e el demens; real e imaginario;
prosa y poesia de la vida; razón y pasión; racional y simbólico; lógico y mítico.
El alcance de la investigación contempla entrevistas, memória, registros
manuscritos y fotografías de colección particular de habitantes de la ciudad de
Ouro Branco-RN. Como referenciales teóricos principales, tenemos las obras
de Edgar Morin sobre el cine y de otros autores como Giorgio Agamben y Maria
da Conceição de Almeida que expanden la comprensión sobre el entreejido de
realidad e imaginación, vida e ideas.

PALABRAS CLAVE: Cine itinerante. Complejidad. Cinematógrafo. Ouro
Branco.
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ABSTRACT
(Synopsis)

The thesis assumes that cinema offers an immense capacity to
interweave in a complex way reality and imagination. Thus, we recommend that
such as a “school of life” as meaning Edgar Morin (2003), the cinema, through
its productions and exhibitions, can be able to operate a moving recreation of a
way of living in an unlikely space. So, comes the question: How an artistic,
aesthetic and imagery phenomenon can make that move¿ Based on the life
script of Isaias José de Lucena Filho, a real life character, better known as
Zezeco, we find clues of that reinventation. Resident of a small town in the state
of Rio Grande do Norte called Ouro Branco, in 1960, moved to the center-south
of Brazil and returned to its starting place bringing the idea of working projecting
films. Singular and plural way this guy took the risk and uncertainty of facing
social, climatic and cultural determinism to propose new symbolizations through
traveling cinema. The presence of the seventh art in small towns of rural habits
marked by poverty, hunger, neglect, political colonels and inclement weather,
scenery changed, updated and provided new myths interactions between
subjects. Zezeco entered the chords of the rural exodus and migrated to Rio de
Janeiro, but their exodus was cinematic, because it formed the basis for
insertion of poetic and fantastic special effects in roadmaps lives immersed in
trivial and contingent. Just like an alive cinematographer, captured the
effervescent cultural scene of Rio de Janeiro and designed in the small Ouro
Branco and other cities in the backlands of Rio Grande do Norte and Paraiba
states Thus assigned a new use to the life of your place of departure and return.
Worked in ambiguity, ambivalence and complexity between sapiens and
demens, real and imaginary; prose and poetry of life, reason and passion;
rational and symbolic, logical and mythical. The scope of the research includes
interviews, memory, registry manuscripts and photographs from private
collection of residents of the city of Ouro Branco RN. As main theoretical
frameworks, we make use of the works of Edgar Morin on cinema and other
authors such as Giorgio Agamben and Maria da Conceição de Almeida who
show so well the understanding about the interweaving of reality and
imagination, life and ideas.

Keywords: Traveling Cinema. Complexity. Cinematograph. Ouro Branco.
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CRÉDITOS INICIAIS
A graça do cinema não é saber o que
acontece. É saber como acontece e
quando. Lisbela
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ABERTURA

Para os críticos e apaixonados por cinema, cada detalhe da película
merece essencial atenção. Não é apenas a história em si que conta. A forma
de narrar e construir imagens antes, durante e depois do ápice do filme cria o
conjunto da boa obra cinematográfica. Os créditos iniciais são alvo de um
cuidado cada vez maior, tanto pelo viés estético, na busca por conseguir fazer
algo tão técnico com a obrigatoriedade de ter a mesma atmosfera e intensidade
do filme que se seguirá, quanto pelo viés comercial que está colado com a
intensidade dos primeiros minutos de filme, que mantêm o espectador de olhos
atentos. Os bons créditos iniciais, além de prestar contas com os
patrocinadores, realizadores, entre outros, também preparam o espectador
para momentos especiais do relato fílmico e, em alguns casos, podem revelar o
que está por trás de toda a dinâmica sequencial da história.
No primeiro momento desta tese que se pretende fílmica, imagética,
convido-os a ler o texto como quem vai ao cinema. Estes são seus créditos de
abertura. Agora é só você e a tela de palavras. Experimente seguir o conselho
da jovem cinéfila Lisbela nos créditos iniciais do filme Lisbela e o prisioneiro,
dirigido por Guel Arrais (2003).

A luz vai se apagando devagarzinho. O mundo lá fora vai se
apagando devagarzinho. Os olhos da gente vão se abrindo.
Daqui a pouco a gente não vai nem mais lembrar que tá aqui.
[...] A gente vai conhecer um monte de pessoas novas, um
monte de problemas que a gente não pode resolver. Que só
eles podem. Vamos ver como e quando. Está começando!

Nesta imagem inicial você será levado em zoom até o mágico mundo de
um menino do interior do sertão potiguar que sonha com heróis e histórias
fantásticas; um menino que não separa o real e o imaginário. Siga este menino
porque ele está cheio de histórias para contar. Está começando!
À maneira do cinema, transformar imagens pequenas em imagens
grandes era a minha atividade preferida na infância. Como desenhista amador,
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o desafio que eu me colocava a cada dia era o de buscar figuras minúsculas
para ampliá-las à mão livre. Quanto menor o desenho original e maior o meu
próprio desenho, maior também era a minha alegria. Acho que essa prática da
infância ainda está comigo, embora tenha assumido outras formas com o
passar dos anos. Hoje, por meio da palavra, tento sempre ampliar o grau de
entendimento dos fenômenos. O ato investigativo e a escrita de textos
acadêmicos acabam por serem sempre o desenho do que o pesquisador viu ou
experimentou do fenômeno investigado.
Sou um sujeito que pensa por imagens e sons. As fotografias, os filmes
e as músicas são narrativas que me inspiram a produzir outras narrativas e
itinerários de vida. Nasci na cidade de Ouro Branco, no interior do Rio Grande
do Norte, no ano de 1984, no seio de uma família imagética e musical muito
afeita à novidade e ao afeto. Minha cultura infanto-juvenil sempre foi da não
separação entre o ludens e o faber. Não separava as brincadeiras do trabalho
no bar e restaurante de papai, na feira e na bodega de vovô. Minha história
com o cinema remonta à minha infância.
Desde muito pequeno, meu pai, José Ronaldo de Lucena, conhecido por
Naldinho, e meu avô materno, José Donato da Nóbrega, conhecido por
Zezinho, me contavam muitas histórias a respeito da máquina de cinema
trazida na década de 1960 do Rio de Janeiro para Ouro Branco, por meu tio
paterno José Isaias de Lucena Filho, conhecido como Zezeco, personagem
central de toda a narrativa desta pesquisa. Ele montou um cinema em Ouro
Branco na década de 1960 e também saia em itinerância por outras cidades da
região do Seridó, no semiárido do Rio Grande do Norte, exibindo filmes. Eu
projetava em minha imaginação imagens daquelas histórias. Tinha grande
curiosidade de conhecer o cinema; de ver um filme na grande tela, mas, àquela
altura, início dos anos 1990, o Cine Ouro Branco já havia fechado suas portas
e Zezeco, aquele mecenas da sétima arte, já havia abandonado a função
itinerante de projetar filmes. Meu pai falava de toda a situação com riqueza de
detalhes: falava dos cartazes, dos filmes de que ele mais gostava, dos nomes
das estrelas mais importantes e das sessões que assistia. Vovô falava das
aventuras, confusões e romances embalados pelas histórias fílmicas.
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Zezeco sempre representou, para mim, muito mais uma figura mítica do
que um parente. Não tenho lembranças de algum contato próximo ou afetivo
com ele, mas, à medida que descobria traços de sua história de vida, me
interessava cada vez mais por aquela figura que parecia tão criativa e ousada
para seu tempo. Eu conhecia a fama do cara que organizava variados eventos
socioculturais na minha cidade e região, mas não o conhecia como alguém de
casa. Acho que sempre o percebi como um mito, talvez um herói de cinema
que vive emoções fortes e histórias arrebatadoras.
O personagem Zezeco ganhava força nos meus sonhos todas as vezes
que meu pai se referia a ele como o precursor do cinema e organizador dos
eventos culturais locais mais audaciosos de sua época. Zezeco, por meio de
meu pai, me ligava ao cinema, à paixão pelos filmes, estrelas e histórias. A
exemplo do que diz Edgar Morin sobre o cinema como “escola de vida”, de
certa forma, Zezeco agiu como tutor desta minha escola; estabeleceu um elo
entre o cinema e a minha vida. Meus pais tiveram seus momentos mais
românticos no Cine Ouro Branco criado por ele e isso posteriormente passou a
influenciar diretamente na nossa vida familiar. Meu terceiro irmão, Hugo, por
pouco não se chamou Ben-Hur, personagem principal de filme homônimo
dirigido por William Wyler em 1959. E minha irmã caçula não escapou de ser
uma homenagem viva em nome e sobrenome à personagem Scarlett O’Hara,
vivida por Vivien Leigh no clássico E o vento levou (Gone whit the Wind, EUA,
1939), dirigido por Victor Fleming. O cinema é parte de minha vida e sempre
pela via do encantamento, da duplicação da realidade e não da teorização a
seu respeito.
Por tudo isso, para mim se faz muito claro que esta tese não propõe
nenhum tratado sobre história do cinema, tampouco uma epistemologia sobre o
cinema arte, ou o cinema indústria. O cinema é para mim um embalador de
sonhos e representa um todo complexo que inclui e religa arte, indústria,
fenômeno, mas, acima de tudo, encantamento e magia.
Não cheguei a conhecer o Cine Ouro Branco, pois ele fechou suas
portas em princípios dos anos 1980, antes de eu nascer. Talvez o cinema que
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eu projetei na minha imaginação por meio das histórias contadas por meu pai
tenha alimentado minha paixão por filmes e meu forte desejo por conhecer uma
sala de cinema. No ano de 1990, aos seis anos de idade, chega o dia em que
eu finalmente iria ter contato com a grande tela de cinema, ainda em Ouro
Branco. Tenho essa lembrança ainda muito nítida em minha memória. Estava
tudo preparado. O lugar era o Mercado Público Municipal da cidade num
domingo após a feira livre. Entre bancas de feira desfeitas, vi o filme Os
saltimbancos trapalhões, uma produção brasileira de 1981, dirigida por J. B.
Tanko, que conta as aventuras de Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, elenco de
humoristas brasileiros que, na produção, ganhavam um posto no circo pela
grande capacidade cômica que possuíam. A sessão, coordenada por Paulo
Andrade da Silva da cidade de Santa Luzia, do estado da Paraíba, era uma
matinê para crianças e o assento era o chão rapidamente varrido após a feira,
que, na ocasião encontrava-se repleto de meninos e meninas curiosos para ver
o jogo de sombras e luzes na grande tela. Lembro hoje que a qualidade da
imagem não era das melhores, mas naquele momento isso era o que menos
importava. Ver aquela história desenrolar-se em tamanho gigante na minha
frente era como estar vivendo aquela aventura. Retomando essas memórias da
minha primeira experiência de cinema, hoje faz ainda mais sentido a frase “vou
ao cinema do mesmo modo que adormeço” de Maurice Henry, recuperada por
Morin. O jogo de luzes e sombras me fez sonhar de olhos bem abertos e me
transporta para outras paragens.
Depois dessa tarde de sonho, comecei a questionar o meu pai sobre o
fato de não mais existir cinema em Ouro Branco, já que aquilo era tão bom. Ele
sempre me respondia que era porque faltava alguém de coragem como Zezeco
para levar isso a diante. Na verdade, àquela altura, os aparelhos de TV já
haviam chegado à grande maioria das casas e a competição parecia desleal,
dado o apelo imagético, comercial e gratuito da programação de TV.
Ainda assim, para mim era muito viva a presença do universo do cinema
na cidade de Ouro Branco, pois tal qual um grande casting de alguma
produção fílmica, eu convivia com Scarletts, Sophias, Marilyns, Marlon
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Brandos, Michaels. As histórias locais mais pareciam traduções de roteiros de
cinema para o cenário da caatinga.
Depois da sessão de cinema no mercado, a segunda vez que me foi
oportunizado ver um filme na grande tela só veio a acontecer em 2003, na
cidade de Natal-RN, quando eu já tinha 19 anos de idade. Era a primeira vez
que ia adentrar uma sala comercial de cinema e queria ir à noite, porque eu
fantasiava que filmes no cinema precisavam ser vistos no horário noturno.
Talvez uma forma de passar da matinê, aquela de 1990, para a sessão dos
adultos, 13 anos depois. Essa segunda experiência não podia deixar de ter
requintes cinematográficos. Ao chegar ao shopping center, descobri que o filme
Lisbela e o prisioneiro que eu gostaria de ver só teria sessão às 21h. Não tinha
ainda experiência com o deslocamento dos ônibus da cidade grande e, ao sair,
depois das 23h, feliz depois de ver aquele que considero o filme da minha vida
– que, por sinal, presta uma homenagem aos cinemas de série famosos nas
cidades do interior do Nordeste – não havia mais ônibus para voltar para casa,
tampouco possuía, naquela ocasião, um telefone para me comunicar com
alguém conhecido, o que me fez permanecer imóvel na parada de ônibus por
horas. É aí que acontece o fantástico: Quando já passava das 2h da manhã e o
medo já ocupava o lugar do encantamento, um senhor desconhecido, vestido
com roupas bastante gastas e aparentemente sujas, carregando dois sacos
grandes com garrafas e latas de bebidas vazias, com um pano amarrado à
cabeça e acompanhado de duas crianças pequenas, veio ao meu encontro e,
sem que eu lhe dirigisse uma só palavra, estendeu a mão em direção ao
asfalto, pediu parada para uma van que se aproximava e disse sem me olhar:
“esta vai para a Avenida Hermes da Fonseca” (Avenida de Natal para onde eu
deveria ir). Eu estava com uma mistura de medo e surpresa, mas percebi que a
mensagem era para mim. Levantei, entrei no carro e cheguei ao meu destino,
não sem antes me banhar inteiro numa chuva torrencial atípica que resolveu
cair naquela madrugada de outubro. Enquanto caminhava até a casa do meu
irmão, eu só sorria e cantava na chuva enquanto dizia para mim mesmo:
“depois do que passei e a uma hora dessas com tanta chuva, todos os ladrões
já devem estar recolhidos”.
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No ano seguinte, 2004, passo a morar em Natal para começar uma nova
etapa de minha vida: estudar na universidade e trabalhar. Dois anos depois, no
Natal de 2006, fui tomado de assalto por um súbito desejo de buscar meios de
reativar o Cine Ouro Branco. Os questionamentos que fazia ao meu pai ainda
estavam comigo. Num projeto secreto, decidi mapear em Natal alguma
empresa ou pessoa que pudesse me ajudar na realização desse sonho.
Descobri uma empresa chamada WSO Multimídia e Informática que trabalha
com equipamentos de projeção e escrevi uma carta contando um pouco da
história do cinema na minha cidade e o desejo de reativá-lo, nem que fosse por
um dia. Coloquei a carta dentro de um cartão de natal feito por mim e deixei na
recepção da empresa. Exatos onze meses depois, em outubro de 2007, recebo
uma ligação. Eu havia deixado escrito na carta o meu número de telefone e email para o caso de algum retorno, mas àquela altura, as coisas já começavam
a esfriar. Na ligação, o senhor Williman Souza de Oliveira, diretor da empresa
WSO, disse que ficou tocado duplamente com o que leu: primeiro porque se
tratava de uma carta escrita à mão e, segundo, porque contava uma história
carregada de emoção envolvendo o cinema. Disse que a carta ficou guardada
em sua gaveta durante todo aquele tempo e todos os dias olhava para ela e lia
alguns trechos que, segundo relatou publicamente em Ouro Branco, o
motivavam a continuar sonhando e fazendo acontecer, já que também se
considera um amante do cinema. Fui até a empresa e, na conversa, Williman
disse que gostaria de realizar por um dia aquele meu sonho. Combinamos a
data das exibições e montei um pequeno projeto, não mais secreto, para
conseguir espaço, logística, estratégias de divulgação.
Voltando a Ouro Branco, organizei todos os detalhes com a ajuda da
minha família e, sem me dar conta, comecei uma primeira pesquisa sobre o
cinema naquela pequena cidade. Foi naquele instante que tive acesso ao
caderno de minha tia Maria Gorete de Lucena, irmã de Zezeco, que conseguiu
passar a limpo a lista de grande parte dos filmes que foram exibidos, tanto no
Cine Ouro Branco, quanto nas cidades percorridas por ele e seus
companheiros nas décadas de 1960 e 1970. Aquilo era um tesouro que se
descortinava perante meus olhos. Fiquei impressionado com a capacidade
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organizativa de Zezeco, o que demonstrava para mim, com ainda mais força,
que se tratava de um sujeito que fazia do encantamento cinematográfico uma
proposta política de vida.
Nessa primeira pesquisa, após ter acesso ao tesouro da lista dos filmes,
montei um pequeno projeto para a divulgação e escolha de um dos três filmes
que seriam exibidos no dia do evento. A ideia era fazer três sessões seguidas:
a primeira, um filme infantil; a segunda, um filme para adolescentes, e a
terceira e principal sessão, um filme que tivesse sido exibido por Zezeco no
passado, mas que fosse escolhido por votação pelos ouvintes. Por meio da
Rádio Comunitária Manairama FM, participei de um programa e levei alguns
títulos da lista de Zezeco para serem lidos no ar. Abrimos a votação e uma
enorme quantidade de ligações telefônicas começou a chegar. As pessoas não
queriam apenas deixar o seu voto. Sentiram necessidade de fazer pequenos
relatos sobre a interferência do cinema em suas vidas. Um ar de nostalgia
tomou conta daquele programa. No final das contas, o filme escolhido foi: O
Dólar Furado, um western ítalo-francês de 1965, dirigido por Giorgio Ferroni.
Os filmes de faroeste eram os que atraíam maior quantidade de pessoas ao
cinema de Zezeco.

Participação no programa de rádio da Manairama FM em 2007. Entrada do
Clube Municipal no dia das exibições de 2007

Fonte: Arquivo pessoal do autor.
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Chegado o tão esperado dia, estava tudo pronto. As exibições foram
feitas no Clube Municipal de Ouro Branco que, por sinal, leva o nome de
Zezeco, como reconhecimento por seus feitos socioculturais. Naquela noite
memorável, estavam presentes todos os ajudantes de Zezeco ainda vivos, tais
como: Tarcísio, Valdemar, Macarrão, João Cocó, Rato Branco e Teté. Houve
muita celebração e emoção. Pelo menos por um dia o meu desejo acalentado
desde a infância foi realizado.

Conjunto de imagens do projeto Cine Ouro Branco de 2007

Fonte: Arquivo pessoal do autor.

Passam-se mais três anos e eu já estava cursando o segundo semestre
do mestrado na UFRN. Há pouco havia me aproximado do Grupo de Estudos
da Complexidade (GRECOM) para fazer meu estágio de docência assistida,
quando, certa noite, numa mesa de bar, por algum motivo fiz todo esse relato à
professora Maria da Conceição de Almeida, coordenadora do GRECOM.
Vibrando de emoção, ela me fez uma pergunta com tom imperativo: “esta é a
sua pesquisa de mestrado, não é?”. Respondi que não e ela, ainda tomada de
emoção, disse: “então, precisa ser a sua pesquisa de doutorado”. Naquele
momento, ingenuamente respondi: “mas, trata-se de algo tão afetivo,
despretensioso” e ela completou: “justamente por isso, por motivar tanto você,
que precisa tornar-se pesquisa”. A partir daí já começou a falar que por trás de
todo esse movimento havia um fenômeno original importante a ser
pesquisado... Resultado: saí muito entusiasmado e não conseguia pensar em
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outra coisa, embora ainda não estivesse convencido de que o tema seria
“científico” o suficiente para um doutorado, o que só aconteceu algum tempo
depois, quando de minha imersão no GRECOM, que me introduziu nas
Ciências da Complexidade que não abrem mão do desvio, do marginal e vê
nos fenômenos muitas vezes secundarizados nas pesquisas um esteio de vida
capaz de dizer muito sobre o tempo, a vida, as pessoas, a sociedade.
Talvez tomado ainda por práticas da “Ciência normal”, conforme
expressão de Bruno Latour, ainda tenha dedicado algumas páginas desta tese
a fazer uma aproximação entre Ciência e Cinema, como forma de resolver em
mim o problema dessa dicotomia ou fragmentação. Àquela altura, eu ainda
estava muito impregnado dos modelos de racionalidade científica herdados do
século XVII e especialmente do século XIX. Hoje, vejo que é preciso construir
um tipo de racionalidade que escape ao totalitarismo que seu narcisismo tende
a construir. O conhecimento científico tem construído fronteiras ostensivamente
policiadas por barreiras alfandegárias disciplinares. Limpa-se das outras formas
de narrar o mundo que, em muitos casos, conseguem ser mais eficazes na
diminuição do fosso aberto entre o sujeito que conhece e o fenômeno
percebido. A linguagem do cinema é uma dessas narrativas mais aproximadas
do movimento das coisas. É uma linguagem também técnica, mas não uma
técnica desprovida de beleza e poesia. Ao contrário, diz “era uma vez” de uma
maneira que toca na sensibilidade arcaica do humano.
Com o passar dos meses, fui amadurecendo a ideia e encontrando as
bases para estruturar um projeto doutoral. Este sonho transformado em
pesquisa, tutorado por Ceiça Almeida, é o momento em que experimento mais
uma vez acessar meu universo de sonhos de menino e trazê-lo à tona de um
jeito outro, fazendo uso do artifício da palavra.
Desta vez, retomo de maneira mais intensa os traços da história de
Zezeco, que é o corajoso herói responsável por todo esse meu encantamento
pelo cinema. E, de dentro desse universo de magia e efeitos especiais, fiz de
sua biografia um roteiro de vida como via de aproximação dessa figura que não
separava o real do imaginário.

26

INSTRUÇÕES DE LEITURA DO ROTEIRO DE VIDA DE ZEZECO

Esta pesquisa está inserida num cenário iluminado pelo pensar
complexo, cuja construção do conhecimento se dá a partir do diálogo entre
informações, conceitos, noções e ideias de pertencimentos diversos, distintos,
porém complementares. A complementaridade entre os diversos discursos não
se dá de maneira forçada, como geralmente acontece no habitual exercício
acadêmico no qual se busca adaptar conceitos – e citações – ao que se quer
provar, demonstrar, diagnosticar. Pensar complexo é operar longe do equilíbrio,
como observa Ilya Prigogine (In: CARVALHO; ALMEIDA, 2001); é avançar na
mesma velocidade de sua autodestruição; é buscar auto-organizar-se para
acolher o inesperado, o imprevisto, o erro e a ilusão; é agregar a incerteza
como potência de uma ciência honesta, encarnada e não arrogante.
Pensar de forma complexa é aventurar-se por caminhos desconhecidos
e por territórios cujos mapas não são definitivos, posto que não há o
estabelecimento de fronteiras finais entre arte e ciência; saberes científicos e
saberes da tradição; conhecimento estabelecido e conhecimento em gestação;
detalhe significativo e panorama enciclopédico. Ao contrário, insere todos
esses elementos aparentemente antagônicos em zonas sísmicas, sempre na
iminência de uma nova reacomodação para tornarem-se conhecimento
eticamente responsável e comprometido com as futuras gerações.
Talvez pelo fato de viver de maneira tão intensa nessas zonas sísmicas
e paradoxais do pensamento, é que Edgar Morin tenha proposto em O método
– obra em seis volumes, considerada por ele próprio um esforço cognitivo
obsessivo, permanente e inacabado – a existência de um “método como
estratégia” (MORIN, 2003). Para ajudar a pensar essa proposta de método,
Morin apresenta a imagem do caminhante presente no poema de Antonio
Machado. No poema, o caminhante é alertado de que não há propriamente um
caminho e de que é preciso percorrer o campo todo; é preciso andar, explorar
para que esse caminho possa ir aparecendo, fazendo-se, ganhando forma.
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Como todo caminho por explorar, o caminhante precisa estar atento ao incerto,
ao desconhecido e às incongruências do percurso.
Agindo por estratégia, fomos percebendo, à medida que nos
aproximávamos de traços da vida de Zezeco, que seria insuficiente contar sua
história numa sequência linear. Ao passo que percebíamos as várias etapas da
história de vida de nosso personagem, recorremos a um mecanismo bastante
utilizado por diretores de cinema, o flashback, que significa, de maneira geral,
voltar rapidamente para algo. Em filmes, os flashbacks são acionados para dar
profundidade a personagens e anterioridade a histórias, para diminuir as
lacunas de entendimento do espectador. Em flashback abriremos precedentes
para situar o leitor a respeito do cenário histórico-sócio-político-geográfico no
qual a situação está inserida. Também em flashback fazemos links com alguns
teóricos que reforçam as ideias propostas. Em especial, lançamos mão do
formato flashback para sinalizar as proposições de uma política do bem pensar
para a reinvenção de uma estética do viver que vem à tona a partir do
conhecimento da história de vida de Zezeco. O leitor terá, assim, duas
possibilidades de leitura: uma prosaico-poética, que leva em consideração
todos os flashbacks, e uma poética que faz saltos nos flashbacks para deter-se
na história viva. Por falar em vida, é preciso advertir que todas as imagens e
documentos inseridos ao longo de toda a tese são absolutamente legíveis e
trazem elementos cruciais de entendimento da dinâmica geral. É preciso deterse neles e, quando tenham textos manuscritos ou digitados, devem ser lidos
antes de continuar com os textos formais.
Não se quer aqui divinizar a figura de um homem, tampouco fazer uma
super ou metainterpretação. O que se quer é mostrar o exemplo de um sujeito
que assumiu com radicalidade a tarefa de injetar efeitos especiais de gentileza,
magia, poesia e imaginário numa batalha contra o desalento de existências
marcadas por determinismos climáticos, sociais e culturais.
O encadeamento deste roteiro de vida do personagem da vida real
Zezeco está baseado na dinâmica de algumas produções do cinema mundial
que utilizam como artifício o “tempo esculpido”, conforme expressão cunhada
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pelo cineasta e pensador Tarkovski, que tinha como uma de suas principais
características fílmicas a capacidade de retroceder, acelerar, pausar e até
parar o tempo. Diz ele que, “se o tempo é, ao mesmo tempo, a dimensão
essencial do psiquismo humano e o constituinte fundamental da imagem
cinematográfica, a arte do cinema deve ser a arte de tratar o tempo, recolhê-lo
e re-formá-lo.” (TARKOVSKI apud AUMONT, 2004, p. 34). Fomos esculpindo o
tempo da história de Zezeco pela intensidade de seus acontecimentos, o que
faz com que tenhamos aberto mão de qualquer linearidade cronológica.
Um filme ao qual recorremos para pensar esse roteiro de vida, tanto por
seu título, quanto por sua forma de narrar, chama-se Volver, uma comédia
dramática dirigida por Pedro Almodovar (Espanha, 2006) e que começa do
final, numa narrativa de trás para a frente. Nessa direção, começamos por
contar a história de Zezeco pela cena de seu funeral e de algumas histórias
fantásticas que orbitaram aquele momento. O ponto de referência de começo e
de fim da história é a esquina da Rua Cirilo de Souza com José da Penha,
lugar mais central da pequena Ouro Branco, onde está localizada a residência
em que Zezeco viveu. Era de lá que “o capitão”, como era chamado
carinhosamente pelas pessoas, observava todo o movimento da cidade, com
especial atenção para a praça principal, onde a vida daquele pequeno lugar
acontece. Como se espera de um roteiro, a escrita transita entre o sonho e a
realidade, entre dados históricos e imaginários, sem fragmentação.
Assim desdobra-se o roteiro desta tese:
Na Cena 1, temos um texto introdutório chamado A imagem e o
movimento, que tem a função de situar a relação entre ciência e cinema
direcionando-nos para o artefato chamado cinematógrafo que conjuga lentes
de captura e projeção. Transformamos aí o objeto numa metáfora que
percorrerá toda a tese. A ideia de capturar o movimento de um fenômeno e
projetá-lo de forma lapidada, decupada é o que fazemos em ciência.
Na Cena 2, chamamos Zezeco de o cinematógrafo do sertão,
percebendo a metáfora anteriormente construída sendo personificada em suas
ações, especialmente quando ele se deixa apaixonar pelas imagens e
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experiências que vivenciou no Rio de Janeiro e as quis projetar no sertão do
Rio Grande do Norte. Partimos do relato do funeral do nosso personagem para
irmos retrocedendo no tempo até os dias em que ele retorna da capital carioca
para alterar definitivamente os cenários da prosaica Ouro Branco e região, por
meio das exibições de cinema.
A Cena 3 fala dos Deslocamentos de Zezeco, com ênfase para a ida
para o Rio de Janeiro, lugar para onde ele se deslocou não apenas
geograficamente, mas cognitiva e afetivamente. Destacamos nesta etapa a
capacidade de Zezeco em não permanecer de forma definitiva nas
contingências e circunstâncias daquele momento histórico, tais como o êxodo
rural, a ditadura militar, entre outros, ressaltando seus escapes pela via do
encantamento pela vida cultural carioca, as paixões, o cinema.
Finalizamos a etapa anterior com mais um retorno no tempo: as
experiências que antecedem essa viagem significativa feita por Zezeco. É
assim que, na Cena 4, nos detemos no que ele foi capaz de criar Antes do Rio
de Janeiro. Falamos da infância, do vaqueiro e da vida rural em Ouro Branco.
Quando chega o fim do filme, temos os importantes Créditos Finais,
nos quais sinalizamos dois desdobramentos do aprendizado do cinema como
escola de vida tutorado por Zezeco. Dividimos os créditos finais em dois takes,
outro recurso do métier do cinema. No Take 1, intitulado Que imagens esta
pesquisa me proporcionou individualmente?, falo de minhas identificações com
o Zezeco apresentado e do que aprendi com ele à medida que roteirizava sua
história. No Take 2, Que imagens vazam da história de Zezeco?, sobrelevamos
algumas características do herói da história que poderiam ser pensadas como
propostas de uma política como atitude do sujeito, necessárias para um bem
viver neste início de século XXI.
Tendo em vista a força motriz transformadora do cinema na vida das
pessoas, finalizamos com um Manifesto do bem pensar para a reinvenção de
uma estética do viver, no qual propugnamos cinco atitudes percebidas em
Zezeco que podem ser projetadas e ampliadas na vida de sujeitos que cada
vez mais se deparam com problemas globais comuns, e que carecem também
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de estratégias comuns pensadas de forma complexa, para que sejamos
capazes de sugerir uma outra via de vida possível.

Está começando!

31

CENA 1 – A IMAGEM E O MOVIMENTO
Num filme o que importa não é a
realidade, mas o que dela possa extrair
a imaginação. Charles Chaplin
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ABERTURA

Para pensar de forma panorâmica esta pesquisa, me vem à memória a
imagem dos antigos rolos de filme girando; dando voltas sobre si mesmos,
repetindo sua trilha no maquinário do projetor; dando encadeamento e vida a
microquadrados dispersos de histórias. Parece que esses rolos voltam a se
dispersar, agora de forma imaginária. As histórias rolam no inconsciente dos
espectadores e proporcionam novos movimentos de vida; novas formas de
visualizar o mundo. Foi nesse movimento de dispersão e encadeamento que as
ideias desta pesquisa foram surgindo.
O cinema só se tornou a sétima arte; só ganhou ares de originalidade
em relação às demais expressões artísticas porque conseguiu conjugar
complexamente em uma mesma estratégia um pouco de cada uma das demais
artes, a saber: a beleza estética da pintura, a narrativa da literatura, a
suntuosidade das formas da escultura, a sonoridade harmônica da música, o
baile coreografado ou não e a interpretação, além da composição da fotografia.
E mais: o cinema descola-se das demais artes por conseguir colocar todo esse
universo imagético em movimento. A película é viva, móvel e pululante como
são os fenômenos e a vida. O próprio nome cinema, que tem sua origem no
grego κίνημα ou kinema (AUMONT, 2003), traduz-se como movimento.
O cinema se relaciona de perto e de longe com a condição humana.
Chega perto de nós porque é uma tecnologia nascida da criatividade do homo
sapiens, e, ao mesmo tempo, mobiliza-se para longe, por desencadear em nós
processos de projeção e identificação que são da ordem do demens, do
inconsciente, incerto, indisciplinado. Por tudo isso, conserva a ambivalência de
ser algo de muito íntimo e pessoal, ao passo em que é simultaneamente
distante e impessoal. Vem para perto quando visualizamos os cenários,
vestuário, personagens, aclimatação aos costumes e registros de um tempo.
Foge para longe quando a sala, à maneira da caverna de que fala Platão,
torna-se o lugar da partida do mundo cronológico; o lugar da simbolização, da
duplicação da realidade, da fantasia inalcançável, da beleza inatingível, mas
tão desejada. Se parece identificar-se conosco, é só para desvelar-se, logo
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depois, como algo mais do que nós mesmos, para mostrar que nós mesmos
somos mais e menos do que imaginamos ser. Experimentar a intimidade com
um ser estranho é “manter-se constantemente vinculado a uma zona de não
conhecimento” (AGAMBEN, 2007, p. 17). Há sempre entre o cinema e o
homem; entre a criatura e o criador um quê de intangível, de inapreensível, de
inexplicável que faz com que nos fascinemos e que o reinventemos
constantemente. Talvez seja por tudo isso que o cinema esteja sempre se
atualizando nos tempos, apesar do apelo imagético, primeiro da televisão com
suas telenovelas e programas feitos para prender o telespectador, depois, o
advento do cyberespaço, conforme expressão de Pierre Lévy (1997) para
designar a internet, que nos possibilita não apenas visualizar, mas também
oportuniza

o

protagonismo.

Uma

vez alfabetizados nessa linguagem

tecnológica, tornamo-nos como que pequenos cineastas capazes de produzir e
publicar nossos próprios filmes.
Tomando por base a relação entre o homem e o Genius, proposta por
Giorgio Agamben, como sendo aquilo que gera, dá vida e vela-a de perto de e
de longe, dizemos que o movimento operado e incitado em nós pelo cinema
aproxima-se de um movimento próprio do ser da vida e dos fenômenos vivos,
por experimentar uma condição arquetípica humana que oscila entre “uma
parte (ainda) não identificada e vivida, e uma parte já marcada pela sorte e pela
experiência individual. (...). Lá onde o mais próprio é o mais estranho e
impessoal, o mais próximo é o mais remoto e indomável” (2007, p. 16), conclui
o filósofo italiano.
O cinema opera mais próximo de uma “lógica do sensível”, conforme
expressão de Claude Lévi-Strauss (2008). Primeiramente, por ser uma
narrativa artística que dialoga com os fenômenos vivos com muito menos
reservas do que outras narrativas de caráter técnico. Depois, porque toca com
movimento a sensibilidade humana por meio dos mecanismos psíquicos de
projeção e identificação. Transforma em metonímia a metáfora. A bricolagem
de imagens, sons, palavras e ações traz para o cinema uma função
psicológica. Ele é, entre os meios de expressão humana, o que mais se
aproxima do espírito do homem e o que melhor imita o funcionamento do
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sonho. A obscuridade da sala e a imagem tornam-se mecanismos de
fascinação, que exploram os movimentos psicológicos e de memória.
Os mecanismos cognitivos de projeção e identificação, tendo como base
o fenômeno do cinema, são tratados de forma exemplar por Edgar Morin
(1997). Para ele, o cinema é a arte de fazer com que as metáforas, por vezes,
cheguem às vias de fato, ou seja, consegue levar o espectador a objetivar o
abstrato que seria inapreensível na vida puramente biológica e prosaica.
Voltamos para a caverna à maneira descrita por Platão e projetamos os mais
diversos elementos de nossa subjetividade nas histórias, trejeitos e formas de
vida dos personagens, ao mesmo tempo em que nos identificamos com elas.
Enxergamos naqueles sujeitos, os “semideuses de carne e sangue”, conforme
expressão de Edgar Morin, elementos que estariam resguardados em nossa
própria subjetividade. A projeção é um movimento de dentro para fora (do
interior ao exterior), enquanto a identificação é um movimento de fora para
dentro (do exterior ao interior) (MORIN, 1997).
Na percepção da imagem cinematográfica, experimentamos, segundo
Morin, duas instâncias simultaneamente: objetivação e subjetivação. A primeira
faz-nos perceber que não somos aquelas pessoas que vemos na tela e não
estamos naqueles lugares propriamente. A segunda é o deixar-se encantar e a
identificação com aqueles personagens, lugares e histórias. A simultaneidade
dessas instâncias perceptivas é o diferencial, diz Morin, é o que nos leva a uma
indistinção entre real e imaginário.
O cinema, assim como a consciência da morte, está perpassado por
uma relação entre o que há de mais arcaico e o que há de mais moderno. A
possibilidade antropológica de duplicar a realidade potencializada por um
aparato fruto da modernidade científica e tecnológica. É como se a máquina
fosse uma espécie de diapositivo que aciona os comandos arcaicos da mente.
Nesse sentido, o cinema nos dá a ilusão da realidade que, por sua vez,
é também uma ilusão. Vivemos ao longo do desenrolar de um longa ou curtametragem toda sorte de sensações: matamos, fugimos, abandonamos,
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amamos, criamos. Ao mesmo tempo, nos percebemos espectadores, aqueles
que apenas veem, de fora.
O pensamento mágico/mítico/simbólico está na raiz do antropos, da
condição humana. Como condição diferenciada de sermos humanos,
realizamos a duplicação da realidade, liberamos minimamente o nosso duplo
quando sonhamos, seja dormindo ou acordados, quando mergulhamos em
devaneios poéticos, quando damos vazão à criatividade encarnada numa obra
de arte, quando nos vemos no espelho ou na sombra, quando fazemos ciência.
Além dessas, a única forma definitiva de nos destrancarmos das amarras que
nos prendem à prosa do mundo e liberar de uma vez por todas o nosso duplo,
o alter-ego, o outro-eu, segundo Edgar Morin, é pela morte física, por isso ela é
motivo das mais variadas especulações do humano desde os tempos mais
remotos. A consciência da morte é a base sob a qual surgem novas
representações do mundo no desejo de adiá-la. Nesse contexto, emergem as
narrativas de justificação das religiões que buscam minimizar as angústias do
sujeito que a morte física pode conter, transcendendo-a em ressurreição,
reencarnação, salvação, redenção... Por meio dos discursos sobre a morte,
acreditamos realizar a metamorfose de uma forma de vida em outra (MORIN,
1997).
A consciência da morte é como o movimento de executar e rebobinar um
rolo de filme: a partir do momento em que acionamos o play da vida, seguimos
a inevitável sequência dos quadros até o the end. Mesmo sabendo dessa
inevitabilidade, rebobinamos imaginariamente a vida, por vezes lhe atribuímos
um slow motion, por meio da duplicação da realidade, típica de nossa
condição. Duplicamos uma simples cronologia do passar dos anos em rituais
de passagem, celebramos a união de duas pessoas, ritualizamos o batismo
como momento de adesão a uma proposta de salvação. A consciência da
morte mais a ritualização da vida inauguram uma situação paradoxal de
aproximação e afastamento: um fenômeno para o qual caminhamos e do qual,
simultaneamente, queremos nos afastar.
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O cinema é uma ferramenta técnica que surgiu no final do século XIX e
acabou por se tornar facilitadora e até potencializadora dessa aptidão natural
do humano. Permite a mobilização de emergências cognitivas e passa a ser
uma nova forma de dizer “era uma vez” por meio de imagens em movimento. É
o operador cognitivo capaz de nos fazer “chegar ao desconhecido através do
desregramento de todos os sentidos”, conforme expressão do poeta Arthur
Rimbaud (2009). Desregrar os sentidos não é, de modo algum, afastar-se do
mundo em nome de um delírio incoerente. É mais propriamente a maneira que
permite manter-se em sintonia com o presente modificando-o, excedendo-o e
transformando realidades. Morin percebe a proximidade de inquietações entre
morte e cinema porque ambos ressuscitam em nós o universo arcaico dos
duplos, e ambos se dão no reino das sombras, lugar que nos incita a dar vazão
à obscuridade de nossos pensamentos, das ideias incertas, lacunares,
imprecisas e marginais. No escuro do cinema, não apenas percebemos, mas
nos deixamos embriagar poeticamente por essa face obscura de nós mesmos.
O que está no claro é o que já está consolidado, determinado,
irremediavelmente pragmático.
O relato cinematográfico faz essa mistura com maestria desde seus
primórdios. Os irmãos Lumière filmavam com câmera parada situações
absolutamente ordinárias, como A saída da fábrica, O trem na estação (1895),
entre outras. Mas, ao projetar na grande tela tais imagens, elas acabavam por
ganhar novos significados e recebiam, ao olhar do espectador, um caráter de
extraordinárias, mágicas. O diferencial é que tratavam-se de imagens do real e
não o real propriamente dito. A esse fascínio, Morin atribui o nome de
“fotogenia” que, para ele, que dizer o movimento de “despertar para o pitoresco
as coisas que não são pitorescas” (1997, p. 33). Nos transporta do empírico
para o onírico, à maneira do vidente da Carta ao vidente (1871), de Rimbaud
(2009).
Mais adiante, por volta de 1897 e, mais fortemente em 1902, com o filme
Viagem à lua, George de Meliès torna a inserção do imaginário no real; da
ficção na realidade uma prática inerente ao cinema a partir da utilização de
efeitos fotográficos nas películas para criar mundos fantásticos, considerados
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os primeiros efeitos especiais do cinema. Enfim, o cinema cria realidades
ficcionais em si mesmo e incita a criação de realidades ficcionais
individualmente no espectador. Os variados planos de cinema, assim como da
TV, da fotografia, dos vidros das vitrines, tornaram-se os portadores das
informações que modelam a vida humana, que atualizam os mitos
reorganizadores, que imbricam real e imaginário. Gabriel García Márquez
(2011) tem razão quando diz que

não é verdade que as imagens estejam substituindo as
palavras, nem que as palavras possam ser extintas. Ao
contrário, as imagens estão potencializando as palavras.
Quantas vezes não provamos um café com gosto de janela, um
pão com gosto de esquina, uma cereja com gosto de beijo?
São provas contundentes da inteligência de uma língua que há
tempos não cabe em seu próprio corpo. (MÁRQUEZ, 2011, p.
101-103).

No jogo de sombras e luzes do cinema, somos conduzidos a dilatar
nossa pupila. Somos convidados a olhar para trás, para dentro, a recuar. Ao
esgarçarmos até o limite máximo nossa pupila, para que ela seja capaz de
enxergar na penumbra, vamos aprendendo a contextualizar e a globalizar as
situações postas na tela. Nos termos de Morin, somos capazes de tornar as
imagens estrangeiras a nós em “conhecimento pertinente”, uma aptidão muitas
vezes subdesenvolvida nas relações diárias, mas que, ao mesmo tempo, nos
universaliza. Eis aí uma das apostas da ideia de complexidade, que, para
Morin, “significa integrar simultaneamente as múltiplas dimensões de uma
mesma realidade, a saber, a realidade humana, as incontornáveis contradições
e as inelimináveis incertezas” (2013, p. 13-14).
Sendo o cinema, ao mesmo tempo, indústria e arte, fenômeno social e
fenômeno estético, técnica e entretenimento, tecnologia e criatividade, “remete
ao mesmo tempo para a modernidade do nosso século e para o arcaísmo dos
nossos espíritos” (MORIN, 1997, p.16).
Morin defende que o cinema não é mero suporte extra para a construção
do

conhecimento.

Trata-se

de

“um

objeto

privilegiado

para

uma
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antropossociologia

séria,

porque

coloca

um

nó

górdio

de

questões

fundamentais” (1997, p. 20). Sendo assim, todos os estudos nesse sentido e
universo não podem perder de vista o entusiasmo causado pelo encantamento.
É preciso deixar-se emocionar, ilusionar pelo cinema para tentar incursionar
uma reflexão sobre suas múltiplas e complexas nuances.
Em fins de século XIX, na condição de criadores da máquina de
decomposição

do

movimento

(cinematógrafo),

os

irmãos

Lumière

personificavam o desejo daquele momento histórico de ser científico, denso,
técnico e criativo na construção de aparatos que pudessem solucionar
problemas humanos pontuais ou fundamentais. Conforme expressão de Morin,
naquelas circunstâncias, a espetacularização do cinema soaria como um
acidente de percurso (MORIN, 1997). Mas as obras estéticas do cinema
escaparam a qualquer lógica puramente científica.

O filme é que ascende cada vez mais alto, a um céu de sonho,
ao infinito das estrelas – das stars – a esse céu banhado pela
música, povoado por adoráveis e demoníacas presenças,
escapando assim a esse terra-a-terra de que deveria ser...
(MORIN, 1997, p. 24/25).

Tudo isso porque o espetáculo tomou posse dessa invenção. “Tomar
posse é o termo: o cinematógrafo poderia ter dado, também, realidade a um
sem-número de possibilidades práticas”, mas foi a função de provocadora de
sonhos que sobressaiu-se (MORIN, 1997, p. 25). Para Morin, o cinema não
pode ser visto de forma unidimensional. O cinema é um complexo tramado de
indústria, arte, máquina, arcaísmo, poesia, modernidade. Zezeco fez valer esse
complexus, injetando, por meio das projeções de cinema, a poesia da novidade
na vida de sertanejos. “O real só emerge à tona da realidade quando é tecido
de imaginário que o solidifica, lhe dá consistência e espessura. Dito de outro
modo, o reifica” (MORIN, 1997, p. 19).
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DESEJO DE CAPTURAR E PROJETAR O MOVIMENTO

Na tentativa de dar vazão a esse processo que movimenta o que há de
mais arcaico, fundante e original da condição humana, que é sua capacidade
de duplicar a realidade e dizer “era uma vez” à sua maneira, o homem foi
tratando de objetivá-lo de diferentes formas ao longo de sua caminhada na
Terra. Escreve Morin (2013, p. 12) que “cada época ulterior da história produz,
segundo a experiência do seu presente, uma concepção diferente do fenômeno
histórico, seja ele uma revolução, uma guerra, um extermínio...”. Cada época e
contexto torna-se o tempo da abstração de tecnologias palpáveis que
concentrem objetivamente em si a condição protética de fazer-nos enxergar o
infinitamente distante, o infinitamente pequeno e ainda gravar, registrar,
congelar os fenômenos, para falar sobre eles.
As

emergências

de

tecnologias

têm

relação

direta

com

o

reconhecimento e a representação da falta, aliando-se à inconformidade e
inadaptabilidade humanas. Junto a essas percepções, atrele-se outra
necessidade do antropos de todos os tempos: contar histórias. O homem foi
tratando de fazê-lo, primeiro, por meio da oralidade, mas foi buscando formas
outras e desenvolvendo tecnologias mais ou menos complexas para comunicar
seu a posteriori: as técnicas de escrita, a pintura, desde as rupestres às
escolarizadas e, um pouco depois, na contagem histórica, as lentes de captura
e reprodução, como a fotografia e o cinema. Escreve Laurant Mannoni, em A
Grande Arte da Luz e da Sombra: Arqueologia do Cinema (2003), que o
cinema dos irmãos Lumière não apenas é uma evolução tecnológica, mas
também consiste em um processo evolutivo de contar histórias. São as
histórias que nos levam ao cinema e não somente as câmeras, os projetores,
ou as técnicas empregadas. O homem é um ser comunicativo por essência e,
por isso, é importante frisar que a sua vontade de contar histórias remonta aos
nossos tempos mais arcaicos.
Em tempos remotos, anteriores à fotografia já deambulavam pela Ásia e
Europa os “feirantes das lanternas mágicas”, conforme expressão de Morin
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(1997) para designar os homens que, muito antes dos irmãos Lumière,
levavam aparelhos de luz e sombras para animar as noites de pequenas
cidades. Em O cinema ou o homem imaginário (1997), Morin descreve os
artefatos de que se valia o cinema itinerante em seus primórdios. Tratava-se de
uma espécie de retroprojetor de luz, no qual eram colocados pequenos
quadros com imagens que se projetavam ampliadas na parede ou tela.
Enquanto realizavam as trocas das lâminas, os feirantes das lanternas mágicas
contavam histórias e envolviam a população. As imagens eram gravuras
impressas e, nas mais elementares, desenhadas ou pintadas à mão por eles
próprios. Se necessário fosse, e para dar mais movimento, gesticulações e
formas feitas com as próprias mãos eram inseridas. A itinerância marcava a
vida desses estrangeiros que comercializavam sonhos. Saíam de freguesia em
freguesia e pelas pequenas cidades que circundavam o seu local de origem.
Para os moradores das pequenas cidades de costumes rurais, “o
estrangeiro é um espírito em potência, e o mundo estrangeiro um primeiro
degrau da morada dos espíritos [...]. A máquina metida num estojo de cabedal
é uma espécie de talismã que ele leva a tiracolo.” (MORIN, 1997, p. 38). O
fantástico sentimento de realidade que imanava das imagens artificialmente
reproduzidas e produzidas na tela, proporcionava àquelas pessoas a realização
da metamorfose de uma vida prosaica em uma vida de poesia e de sonho.
Esse desejo de itinerância é um dos principais responsáveis por fazer do
homo sapiens uma espécie una e múltipla ao mesmo tempo. Mesmo na
impossibilidade de movimentar-se fisicamente, a estética itinerante faz o
homem realizar viagens de pensamentos, ou um travelling mental, para usar
expressão de Lévi-Strauss (2010).
A fotografia e, antes dela, o teatro de sombras foram tentativas primeiras
dessa necessidade humana de ir liberando seu duplo e contando suas
histórias. O teatro de sombras trazia o movimento; a fotografia, a “presença da
ausência” na captura do instante vivido (MORIN, 1997). Mas o homem queria
unir sua imagem ao movimento e, nesse intento, os mais diversos dispositivos
foram sendo testados. A cronofotografia de Eadward Muybridge (1874) foi a
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que primeiro se aproximou do movimento, levando em conta instantâneos
humanos e animais sequenciados num eterno reinício.
No final do século XIX, a familiarização do homem com o maquinário a
ser usado na produção industrial possibilitou que se avançasse na
consolidação de dar vida à imagem. Em 1889, William Dickson, assistente de
Thomas Edison, inventou um sistema de engrenagem que fazia girar uma fita
de película de celuloide de 15m. O cinetoscópio permitia a observação de
imagens fotográficas reais em movimento a serem observadas individualmente,
através de um furo projetado com uma lente específica. Esse foi o precursor de
todos os subsequentes aparelhos de filmar e projetar.
Nessa mesma época, às portas do século XX, Auguste e Louis Lumière
aprimoram a técnica e dão concretude ao cinematógrafo, uma espécie de
dispositivo fotográfico que imprimia uma sequência de imagens em película
fotossensível e que, ao mesmo tempo, podia projetá-las em sequência em uma
tela. O cinematógrafo, sob o comando dos irmãos Lumière, capturava imagens
ordinárias como a saída de trabalhadores da fábrica da família, o movimento
das ruas de Lyon na França e também a famosa sequência conhecida como “A
chegada de um trem na estação” (1895).
O que fez girar o cinematógrafo e alimentar nas pessoas o desejo de
projetar-se e identificar-se era o fascínio causado pela realidade projetada, a
presença da ausência evocada nas fotos, agora movendo-se diante de olhos
espantados. Os Lumière acompanhavam circos pela França e exibiam suas
produções que não possuíam roteiro algum. Numa dessas empreitadas
itinerantes, o ilusionista George de Meliès conhece a fascina-se pela máquina
de sonhos, mais mágica que qualquer truque que alguma vez ele tenha
inventado e apresentado.
Tomado pelo desejo de incitar o sonho, Meliès une as imagens
sequenciadas aos arquétipos do teatro, da dança e dos truques de mágica.
Surge o cinema magia que se consolida como arte, a sétima. Posteriormente,
torna-se também indústria, laboratório, mas mantém como essência, que o
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reatualiza no tempo, na condição de ser o lugar de tornar real e concreto os
mais subjetivos e íntimos sonhos e devaneios humanos.
Às máquinas de captura e projeção das imagens somam-se os
dispositivos de edição capazes de tornar reais movimentos e situações vistas
apenas nos mais criativos e oníricos sonhos. A tecnologia tridimensional, o 3D,
agrega ainda mais realidade ao jogo frenético das imagens. Como em A Rosa
púrpura do Cairo (ALLEN, 1985), os personagens saem da tela, como se isso
fosse necessário para nós humanos que, ao adentrar a caverna simbólica e
presenciar o jogo de sombras e luzes, conseguimos efetivamente viver aquelas
vidas, nos emocionar, sorrir e sofrer com elas.
Além da racionalização maquínica do desejo de projeção e identificação,
foi-se criando um glossário que busca dar conta de falar sobre o cinema. Por
volta da década de 1930, o reconhecido diretor e pensador de cinema, o russo
Sergei Eisenstein (1898-1948) criou o neologismo “cinematismo”, que mais
tarde veio a ser incorporado como expressão oficial do métier cinematográfico
para “designar o caráter cinematográfico de algumas obras de arte, por
exemplo, em pintura, a tendência a procurar o movimento” (AUMONT, 2003, p.
51).
Esse aparato imaginário é capaz de realizar a “conversão da alma das
coisas nas coisas da alma” e vice-versa. Vem corresponder “à natureza
profunda do filme de ficção, em que os processos subjetivos imaginários se
concretizam em coisas – acontecimentos, objetos”, que por sua vez serão
disparadores de novas subjetivações (MORIN, 1997).

ESCREVER O MOVIMENTO: O CINEMATÓGRAFO E A ROTEIRIZAÇÃO
COMO ESTRATÉGIAS DE MÉTODO

O químico Joël de Rosnay, em O Macroscópio (1995), fala da relação
entre necessidades da curiosidade humana aliadas à sua potência criativa num
movimento de proximidade e distância. O autor mostra como fomos objetivando
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nossa necessidade curiosa de querer ver e explorar determinados lugares
inacessíveis sem o uso de lentes ou próteses específicas.
Assim é que, ao longo da história, ao voltar-se para o céu e perceber
sua infinidade, o homem se deslumbra e deseja acessá-lo, conhecê-lo mais de
perto. Na Ciência, o céu passa a ser propriedade dos astrônomos. Torna-se um
infinito laboratório, através e a partir do qual novas verdades são anunciadas e
defendidas. Descobrimos, por por exemplo, por Nicolau Copérnico e Galileu ser
demasiado narcísico dizer que somos o centro do universo. Alguns séculos
depois, Michel Mayor diminui a nossa solidão cósmica quando anuncia a
existência do primeiro planeta fora do sistema solar, diz o físico e astrônomo
José Renan de Medeiros (2010). Num exercício mais alargado, Edgar Morin e
Michel Cassé dizem, em Filhos do céu (2008), que somos filhos e órfãos do
universo.
Apontamos para o céu a nossa curiosidade em relação ao que é
“infinitamente grande”, que encontra-se infinitamente distante de nós. Distante
apenas como artifício de medição, porque a astrofísica já mostrou que somos
feitos do mesmo “material” que funda o universo e todas as coisas
(MEDEIROS, 2010). Como é sabido pela astrofísica e também pela poesia, de
fato, “somos pó de estrelas”, fragmentos da mesma matriz que funda o
universo. Estamos intrinsecamente ligados às estrelas, por isso elas nos
fascinam tanto.

Este céu é o mesmo que nos liberta, nos ilumina e nos faz
sonhar. As dimensões deste céu são infinitas, tanto no seu
tamanho, quanto na infinidade de formas e mistérios. Não se
sabe exatamente quando este céu nasceu, mas tudo indica
que há cerca de quinze bilhões de anos a matéria começou a
evoluir para se tornar o que é hoje. De um caos indiferenciado
e inimaginavelmente quente, surgiram primeiro o hidrogênio e o
hélio e, com eles, pouco a pouco a matéria começou forma.
Grandes nuvens de hidrogênio se formaram e delas surgiram
estrelas. Ao longo do tempo, as estrelas foram nascendo,
seguindo um processo evolutivo cada vez mais complexo por
bilhões de anos e, depois, morrendo. Mas tal fato, mais do que
uma morte, representa uma reciclagem, pois a matéria que
constitui as estrelas volta para o mesmo meio de onde veio.
(MEDEIROS, 2010, p. 23).
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Para chegar perto das estrelas, o homem cria sua lente telescópica
capaz de aproximar o olhar daquilo que está há anos luz de distância. “O
telescópio” aparece como um modelo operativo do pensamento que deseja ver
mais longe. Esse modelo configura em si a criação de várias novas outras
proposições, o surgimento de Ciências novas, o aparecimento de novas
preocupações e curiosidades outras (ROSNAY, 1995).
É chegado o momento de voltar-se para perto, ou melhor, para dentro. O
infinitamente pequeno é invisível aos olhos desnudos, mas o homem não
demora a resolver esse problema. Cria “o microscópio”, e essa nova prótese
leva-o a conhecer as micropartículas, as células, aquilo que está dentro dele e
dos outros seres vivos, mas invisível aos olhos.
Rosnay sugere uma terceira lente que surge da necessidade de ver o
que é “infinitamente complexo”, aquilo que é, ao mesmo tempo, exterior e
interior a nós; familiar e desconhecido; próximo e distante. Os fenômenos da
sociedade, da natureza e da cultura também recebem sua lente própria de
observação: “o macroscópio” (Idem). Trata-se de uma lente metafórica da qual
poderíamos confabular a ideia de deixar-nos ultrapassar horizontalmente por
ela. Não para definir-nos, mas para prestarmos atenção nos eixos que nos
movimentam individual e coletivamente. Nesse sentido, o autor propõe lentes
como artifício de ampliação; de chegar mais perto, escrutinar as estrelas,
decifrar as moléculas, compreender a complexa sociedade.
Morin (1997, p. 28) diz que a Ciência, a técnica, a invenção são todas
“filhas do sonho”. Não há descoberta científica ou invenções que não surjam de
hobbies, observações sequenciadas e sistemáticas realizadas na solidão de
alguns experimentadores do improvável. Marcelo Gleiser corrobora com essa
afirmação, dizendo que compreendeu que se tornou cientista porque “queria
uma vida em que a imaginação não fosse constantemente aprisionada”
(GLEISER, 2014).
No livro Natural:mente – Vários acessos ao significado de natureza
(2011), do filósofo e pensador da cultura Vilém Flusser, é possível perceber de
forma explícita como é tênue a linha que separa a ficção da realidade. Edgar
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Morin (1997, p. 13) é ainda mais enfático, quando diz que “o imaginário é parte
constitutiva da realidade humana”, ou seja, que não há necessariamente uma
cisão entre o real e o imaginário. Para Flusser, o que cria a realidade é a
língua. E o que cria a língua é a poesia. Dela lançamos mão todas as vezes
que não encontramos respostas precisas para as situações que se nos
apresentam. Aliás, pensar respostas precisas para as interações humanas nos
tempos atuais imersos na incerteza, soa, no mínimo, nonsense. É preciso
inventar poeticamente, isto é fazer ficção, seja ela jurídica, científica, política,
pedagógica, religiosa ou até mesmo literária. É preciso injetar mais imaginário
no real.
Podemos dizer aqui que o cientista que pensa bem é um experimentador
do improvável. A invenção se dá, sobretudo, a partir da detecção da falta e da
necessidade, situações em si imaginárias e habitadas por nós ao longo da
história de nossa espécie homo sapiens demens. Com tais argumentos, Morin
põe por terra as proposições de uma Ciência desprovida de sujeito, sonhos e
devaneios. Quando afirma que “técnica e sonho andam sempre a par” (idem),
Morin está dizendo que nenhuma invenção de alta ou baixa relevância surge
descolada da subjetividade e do meio no qual está inserido o pensador, criador.
O cinema pode nutrir a prática do bom pensamento na Ciência. Pode alimentar
a boa utopia científica. A Ciência, como criadora de conceitos, ideias e
tecnologias, pode promover novas formas de organização. Quero, no entanto,
chamar a atenção para o fato de que cientistas, inventores, bricoleurs e
sonhadores pertencem todos a um mesmo roteiro de vida e ideias.
Na esteira das propostas do pensamento complexo, nesta tese
propomos uma quarta lente; uma lente diferenciada; lente capaz de se
retroposicionar de fora para dentro e de dentro para fora; de capturar e projetar,
na tentativa de diminuir o fosso entre as palavras e os fenômenos. A lente que
propomos aqui é real e metafórica ao mesmo tempo. Parte de um aparelho que
já existiu, mas retira dele apenas sua propriedade principal: a capacidade de,
num

mesmo

aparelho,

capturar

imagens

e

projetá-las.

Trata-se

do

cinematógrafo, máquina patenteada pelos irmãos franceses Auguste e Louis
Lumière, no final do século XIX. O cinematógrafo é uma máquina composta por
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duas lentes com funções ao mesmo tempo díspares e complementares: uma
capaz de capturar o movimento em tamanho pequeno e uma outra capaz de
projetá-los de forma ampliada no fundo branco. Esse fundo branco pode ser
pensado como o lugar propício para o acontecer e o desenrolar de toda e
qualquer história; sem reservas ou censuras.
Cinematógrafo Lumière

Disponível em:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cinematographo_Aparelho.jpg. Acesso em: 15
fev, 2012.

Nosso cinematógrafo aqui é uma dupla lente fugidia, insubordinada, real
e imaginária como o fenômeno cinematográfico. Ele é uma ferramenta que
escapa ao destino prosaico dos hangares empoeirados. Em As estrelas: mito e
sedução no cinema, Edgar Morin (1989, p. 10 ) escreve:

O cinematógrafo foi concebido para estudar o movimento:
tornou-se o maior espetáculo do mundo moderno. A câmara de
filmar parecia destinada a decalcar o real: começou a fabricar
sonhos. A tela parecia dever apresentar ao ser humano um
espelho: ofereceu ao século XX semideuses, as estrelas do
cinema.
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Segundo o Dicionário teórico e crítico de cinema (AUMONT, 2003),
cinematógrafo

é

uma

palavra

cinemat(o)/ κινηµατο, movimento

complexa
+

que

une

os

radicais

grafo/γράφω, escrever. Escrever o

movimento é mais do que uma atitude de método deste trabalho; é uma atitude
da Ciência que traz consigo o melhor e o pior. O melhor é o fato de que foi por
meio do refinamento da capacidade de descrição e enunciação dos fenômenos
que a Ciência conseguiu constelar saberes e ampliar o cardápio de
conhecimento sobre o universo, o mundo e de ampliação da vida. O pior é o
fato de que toda abstração sobre um fenômeno vivo é, ao mesmo tempo, o
decreto de sua morte, pois é preciso congelar o que está em movimento para
se falar a respeito.
Ver o local e concebê-lo globalmente; ver o particular e torná-lo
universal; ver o sacralizado e profaná-lo, devolvendo-o ao uso comum é o
movimento político que a Ciência formal precisa realizar para perceber-se
parcial, incerta e passível de revisões sistemáticas. Esses movimentos têm
sido operados nas produções cinematográficas. A Ciência tem muito o que
aprender com o Cinema. A ciência desenvolve aparatos cada vez mais
elaborados e complexos para realizar tarefas, desde as mais simples, até as
mais refinadas, difíceis e demoradas. Todas as vezes que a atividade científica
registra, fixa, captura coisas, acaba por transformá-las em imagens, diz Norval
Baitello Júnior (2012). O cinematógrafo é uma abstração prática do
pensamento científico, mas não ficou restrito à descrição asséptica do
movimento.
Morin diz que o que o seduz ao pensar o cinema é o universo arcaico de
duplos, fantasmas, projetados na grande tela

que nos possui, nos envolve, que vivem em nós, para nós a
nossa vida não vivida que alimentava a nossa vida vivida de
sonhos, desejos, aspirações, normas; e todo este arcaísmo
que ressuscitava, sob a ação totalmente moderna da técnica
maquinista, da indústria cinematográfica e numa situação
estética moderna. (MORIN, 1997, p. 17).
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Juan Antonio Rivera, em Carta aberta de Woody Allen para Platão
(2012, p. 11), diz que, aparecendo na escrita acadêmica, o cinema pode ser
capaz de fazer “reunir profundidade e entretenimento” e que “a combinação de
Cinema e Filosofia permite evitar tanto a vacuidade quanto a cegueira”.

O uso do cinema como meio de exemplificação de temas
filosóficos permite algumas vezes até mesmo chegar mais
fundo, de forma extremamente natural, e devido ao inestimável
auxílio que representa relatar casos específicos, sequências de
filmes, para, a partir deles, entrar na reflexão filosófica; a qual
fica, desse modo, alentada e enriquecida pela atenção
prestada antes aos detalhes. (RIVERA, 2012, p. 11).

Despindo-nos de qualquer aspecto darwinista, linear e ascendente,
podemos inferir que a configuração dos aparatos tecnológicos de fazer cinema
no tempo presente sejam nada mais que a complexificação lapidada no tempo
de um desejo de abstração do movimento que está na base do homo sapiens
demens, aquele que conjuga em si a loucura e a razão (MORIN, 2004).
Em patamares hipercomplexos, a ciência e o cinema criam imagens do
mundo e narram histórias previamente capturadas e construídas. A esse
respeito, Eugênia Dantas (2003) defende em sua tese de doutorado, que tem
como referência o fotógrafo José Ezelino de Caicó-RN, que a fotografia
congela o movimento e requer do observador o seu descongelamento. O
cinema congela e descongela ao mesmo tempo, mas não exime o observador
dos movimentos de projeção e identificação. A Ciência congela imagens de
mundo e as publiciza num exercício que requer o domínio da prosa da vida,
uma depuração sistemática e disciplinada. O cinema desde sempre comportou
“o divertimento e a pesquisa, o espetáculo e o laboratório, a decomposição e a
reprodução do movimento, nessa espécie de nó górdio entre a ciência e o
sonho, a ilusão e a realidade...” (MORIN, 1997, p. 30). Baseados em
expressões de Mia Couto (2011, p. 24), podemos dizer que a Ciência constrói
um relato que “nos faz ser mundo”; nos faz criar “raiz e lugar”, pois nos revela a
nossa humanidade. Por outro lado, o Cinema constrói um relato que “nos faz
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sair do mundo”; nos faz ser “asa e viagem” e nos eleva à nossa condição de
divindade.

ESTRATÉGIA CINEMATOGRÁFICA

O cinematógrafo como estratégia será apontado na intensidade de
nossas subjetivações; no desejo de fazer um close up naquilo que faz mais
sentido para nós; que movimenta a nossa arché, conforme escreve Edgar
Morin (1997), como sendo algo de mais iniciático, anterior, ulterior que nos
constitui e nos antecede.
Sendo uma estratégia de método, tem a ver com ações previamente
pensadas e alguns passos a serem executados, embora esses não sejam
compulsórios ou mecânicos. Tratando da concepção do trabalho humano, Karl
Marx fala da práxis como sendo a apropriação apriorística das ideias, ou
melhor, do imaginário que norteia, antecede e acompanha toda ação humana.

Pressupomos o trabalho sob forma exclusivamente humana.
Uma aranha executa operações semelhantes à do tecelão, e a
abelha supera mais de um arquiteto ao construir sua colmeia.
Mas o que distingui o pior arquiteto da melhor abelha é que ele
figura na mente sua construção antes de transformá-la em
realidade. No fim do processo do trabalho aparece um
resultado que já existia antes idealmente na imaginação do
trabalhador. Ele não transforma apenas o material sobre o qual
opera; ele imprime ao material o projeto que tinha em mira.
(MARX, 1980, p. 202).

Como operadores dessa máquina imaginária, projetamos parte do que
conseguimos constelar do movimento de vida de Zezeco, por conseguinte, do
cinema itinerante, para trazer a público um tipo de pesquisa que tenta
minimizar as traduções, legendas e edições tão comuns na ciência do
paradigma cartesiano, assumindo as incertezas e lacunas que ela pode conter.
O relato será convertido em roteiro, já que prevê a inserção de efeitos
especiais em situações muitas vezes cotidianas, mas que, uma vez elencadas,
fizeram de Zezeco uma pessoa extraordinária, que escapava do banal.
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Pessoas

como

Zezeco,

assim

como

os

personagens

banalmente

extraordinários de Hobsbawm (2005, p. 08), “que realizam e pensam, faz a
diferença. Pode mudar, e mudou, a cultura, o perfil da história, e mais do que
nunca no século XX .
Nesse sentido, assumimos aqui um papel que pode ser desempenhado
por trás ou na frente das câmeras. Não como frias câmeras que apenas
registram, focalizam, desfocam, aplicam zoom, distanciam, recortam a imagem
e o cenário. Esse fazer da câmera alude diretamente para o fazer previsto nos
manuais de uma ciência programática, definidora de objetos por meio de um
método estático pré-concebido, capaz de recortar realidades, excluir a tensão
das singularidades, explicar fenômenos vivos por meio da focalização de
apenas parte de seus vértices. Maria da Conceição de Almeida (2012, p. 13)
denuncia com vigor a recusa a uma ciência da assepsia, que segue “um duro e
frio protocolo” baseado em um método apriorístico “, cujo rigor é
insistentemente professado e defendido”.
À maneira das situações improváveis e fugidias proporcionadas pelo
cinema desde a sua concepção, esta tese tem como proposta a ideia de
comunicar com a Ciência, para escapar a ela e procurar ser uma narrativa
ampliada, viva, que acolhe a incerteza, as distorções, autodramatizações,
lacunas, ruídos e silêncios de um fenômeno. “A técnica e o sonho andam,
desde o princípio, a par. Em nenhum momento da sua gênese e do seu
desenvolvimento se pode confinar o cinematógrafo ao campo exclusivo do
sonho ou da ciência” (MORIN, 1997, p. 28).
O cinematógrafo como estratégia é o operador de método que atravessa
toda esta pesquisa. É a lente imaginária que tem como dinâmica alterar os
cenários ordinários regidos pelo cronos. Em seu lugar, passam a ser vistos
cenários extraordinários onde se vive o kairós, o tempo anacrônico,
circunstancial.
O maquinário imaginário do cinematógrafo, ampliando a discussão
platônica presente no “mito da caverna”, une o “mundo das ideias” ao “mundo
dos sentidos” porque possibilita a experimentação de situações que não
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conhecíamos, mas que automaticamente dotamos de sentido e damos um jeito
de vivê-las na prática. O artifício do cinematógrafo confunde-se com a própria
atividade da arché humana: acumula, processa e projeta as situações à sua
maneira de modo sempre novo, original.
O próprio cinema falando de si mesmo demonstra como é possível dar
concretude ao cinematógrafo como estratégia. Em Lisbela e o prisioneiro
(ARRAES, 2003), a personagem central, cujo nome dá título à película, traz
efetivamente para suas práticas cotidianas os fragmentos poéticos de seus
filmes preferidos. Decide viver um amor perigoso e marginal com um homem
em conflito com a lei; agrega palavras em inglês ao seu vocabulário cotidiano;
compara pessoas do seu meio a artistas de cinema; reconta sua própria
história.
Em A rosa púrpura do Cairo1 (ALLEN, 1985), Cecília, personagem
interpretado por Mia Farrow, se refugiava de sua medíocre e infeliz vida nas
repetidas sessões de cinema que assistia. E mais: compartilhava fofocas
cinematográficas com sua irmã durante o atrapalhado expediente na
lanchonete em que trabalhavam; com intimidade, tecia comentários sobre a
vida dos personagens e atores famosos como se fossem clientes do local.
Falando de um astro chamado Lew Ayers, as irmãs dialogam:

- Adoro Lew Ayers! Acha que ele é casado?

- Se é casado? Está louca? É claro que é casado, com Ginger
Rogers. Eles se casaram em um barco na costa da Catalina.
Moram em Beverly Hills e passam férias na Espanha. Ele era
casado com Lola Lane, mas Ginger é melhor para ele.

No vilarejo do interior da Sicília, Totó, personagem interpretado por
Salvatore Cascio no clássico filme Cinema Paradiso (TORNATORE, 1988)2,
tem seu primeiro contato com a sétima arte e modifica sua vida. Torna-se um
1
2

Título Original: The Purple Rose of Cairo. Gênero: Comédia. Direção: Woody Allen
Título original: Nuovo Cinema Paradiso. Gênero: Drama. Direção: Giuseppe Tornatore.
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renomado diretor. Na maturidade, Totó, já com um estilo de vida metropolitano,
vive uma vida prosaica de amores falidos e sem fortes emoções. Reencontra
no cinema as motivações para rever seus valores e pessoas de fundamental
importância na sua história.
Os três personagens dos filmes acima descritos têm em comum o fato
de viverem uma realidade difícil e prosaica e todos eles precisaram acionar o
sonho e a poesia da vida por meio do cinema para resolverem, ainda que seja
imaginariamente, esses problemas. Poderíamos dizer que esses personagens,
assim como tantas figuras reais, fizeram essa metamorfose por meio de uma
estratégia cinematográfica. Buscaram rearranjar-se, reorganizar-se para
suportar e enfrentar a realidade que, físico-sócio-biológico-estruturalmente, é
cruel, difícil, insuportável.
É preciso afetar-se, deslocar-se e profanar o que se apresenta como
determinismo.

Com

essas

atitudes,

é

possível

abrir

uma

zona

de

indeterminabilidade; uma zona crísica que criativamente pode irromper um
modelo outro de vida; um modelo originalmente gestado na criatividade
humana; construir um cenário outro.
O cinematógrafo como método abre precedente para metodologias
múltiplas, a saber: Roteirização da história de vida. Escrevemos um texto
pensando-o em imagens, ou seja, uma narrativa pronta para ser transformada
em filme. Com isso, pinçamos detalhes significativos da vida de Zezeco, para
abri-los à universalidade. Injetamos o poético no prosaico atentando para a
sinalização da característica forte no personagem protagonista, que é a de
capturar um cenário e ser capaz de projetá-lo em outro, promovendo, tal qual o
cinematógrafo, uma nova estética do viver.
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CENA 2 – ZEZECO, O CINEMATÓGRAFO
DO SERTÃO – ESQUINA

O amor é filme. Eu sei pelo cheiro de
menta e pipoca que dá quando a gente
ama. Lirinha. Cantado por Cordel do
fogo encantado.
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ABERTURA

Começa o tradicional arrastão de carnaval na cidade de Ouro Branco no
ano de 2013. Este ano tem novidade: a inserção de bonecos gigantes no estilo
dos carnavais de rua de Olinda no estado do Pernambuco. Mas, quem é o
ilustre homenageado em tamanho gigante? A resposta: “É Zezeco, o eterno
folião que fez o carnaval de Ouro Branco”.
Precisa ser em clima de festa, ao som de frevos e marchinhas de
carnaval que esta história tem que começar. A imagem de alegria
potencializada pela presença do boneco gigante é o clima que o personagem
que se descortinará perante nossos olhos militou a vida inteira para sustentar
em sua cidade, em sua vida e nas muitas vidas que o circundavam. Começar a
falar de sua vida pelo dia de sua morte não representa tristeza alguma;
representa, na verdade, a passagem de um corpo físico para um corpo de
glória.
Homenagem a Zezeco no Carnaval de Ouro Branco de 2013. Boneco gigante.

Fonte: http://lenilsonazevedo.com/?p=1813

Transportemo-nos agora para o dia 29 de abril de 1992. Nessa data, um
espectro de silêncio paira sobre a pequena cidade de Ouro Branco, localizada
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no sertão do Seridó do estado do Rio Grande do Norte. Algo de muito
inesperado e triste havia passado nas primeiras horas daquela manhã. Parece
que o espectro pairava por todo o Brasil num ano de tão fortes mudanças de
rotas políticas e sociais. Mas, em Ouro Branco, corre a notícia: Zezeco morreu!
Quem é Zezeco?
José Isaias de Lucena Filho, que ficou conhecido desde a infância como
Zezeco, é o filho mais velho de uma família de 12 irmãos. Seus pais são José
Isaias de Lucena e Estelita Esmeraldina de Lucena. Nasceu no ano de 1942,
na casa que é contabilizada como sendo a primeira construída na cidade de
Ouro Branco, cidade norte-rio-grandense que faz divisa ao sul com o estado da
Paraíba. Sua mãe era uma cozinheira, quituteira e prendada dona de casa.
Seu pai, um pintor e construtor de casas que tornou-se o primeiro prefeito
oficialmente constituído naquela cidade, num tempo em que ser prefeito por
aclamação era sinônimo de confiança creditada a pessoas de boa índole
publicamente reconhecida.

Zezeco no alto de sua privilegiada esquina. Em sua cadeira de rodas, sempre
rodeado de pessoas. Foto da esquerda, de 1983. Foto da direita, 1990.

Fonte: Arquivo pessoal de Alinete Alves de Lucena

Pois bem, era Zezeco, filho de seu Zé Isaias que colocava seu The end
no filme da existência terrena. A comoção geral e o clima “falta alguma coisa”
se instalava nas ruelas de Ouro Branco. Nosso personagem veio a falecer após
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uma parada cardíaca silenciosa na cama, sem que sua esposa Alinete Alves
de Lucena, conhecida como Preta, pudesse perceber. Naquela madrugada
fatídica, Zezeco, que era acometido de distrofia muscular, iria viajar até a
cidade de Natal, capital potiguar, para realizar exames e consultar médicos
sobre o estado daquele músculo especial que visceralmente pulsa do lado
esquerdo do peito. Não houve tempo para isso. A distrofia muscular foi
descoberta aos 19 anos e aos 33 atingiu um estágio que o impossibilitou de
caminhar. Inicia-se em 1975 sua vida em cadeira de rodas. Porém, estamos
falando de um herói de cinema e, por isso, aqui a frase eternizada por Frida
Kahlo “pernas para que as quero, se tenho asas para voar” aplica-se
perfeitamente à prática de vida de Zezeco. Estava firme e forte à frente de
todas as expedições de seu cinema itinerante, continuava a organizar todos os
eventos de Ouro Branco e não parava de criar, inventar. A cadeira nunca foi
motivo de um relato da vitimização. Ao contrário, uma possibilidade de fazê-lo
continuar em movimento, já que não podia caminhar com as próprias pernas.
Na noite que antecede a morte, Zezeco realiza seu ritual diário de
posicionar-se no posto de sua privilegiada esquina, localizada entre as ruas
José da Penha e Cirilo de Souza, de onde podia observar com nitidez o
coração da cidade, ou seja, a praça Governador Aluízio Alves e os bares que a
circundam, a lateral da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo e parte da rua
principal, através da qual todos os transportes que chegavam na cidade
precisariam passar. Esse expediente lhe rendeu um segundo apelido:
“Capitão”. O capitão passava suas noites capturando o movimento da cidade
de Ouro Branco do alto de seu posto. Para não fugir à dedicação quase militar,
naquela última noite, Zezeco ficou até muito tarde na esquina; até que toda a
cidade já estivesse dormindo. Depois disso, foi para o seu sono sem retorno.
Aos 50 anos, morre Zezeco. Tão poucos anos de uma existência
biológica incapazes de mensurar a quantidade de ações que realizou. Dizem
os amigos que Zezeco estava sempre com pressa. Ele queria mais. Tinha fome
do impossível. Aquele homem de apenas meio século deixava para trás uma
esposa e três filhos: Magnólia, Wallace e Cláudia, além de uma neta que lhe
era inseparável, Danylla, à época com cinco anos de idade.
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O funeral de uma pessoa notável acaba por tornar-se um grande
acontecimento. Com Zezeco não foi diferente. O que tornava Zezeco uma
pessoa extraordinária? Na acepção de Eric Hobsbawm (2005, p. 07), pessoas
extraordinárias são sujeitos cujos nomes são ausentes da História oficial e são
desconhecidos do registro das grandes massas. Tratam-se de “pessoas que
constituem a maioria da raça humana [...] mas que anonimamente esculpiram
traços da macro-história” por meio de feitos capazes de reordenar situações.
Zezeco era extraordinário porque levava adiante uma política de resistência à
crueldade do mundo e à desumanização do homem. Lutou com os recursos
que estavam à sua volta contra qualquer forma de desalento e alienação.
Buscou, por meio do cinema e da música, encontrar o afago em tempos de
miséria humana e existencial.
Nos ritos fúnebres de Zezeco estava presente e cheia de pesar a
população maciça da cidade de Ouro Branco, acompanhando o cortejo até o
cemitério ao som da Filarmônica Manoel Felipe Nery. Essa banda de música foi
criada em 28 de novembro de 1978 pelo então prefeito Francisco Lucena de
Araújo Filho, juntamente com o padre Ernesto da Silva Espínola e Zezeco, que
passou a incluí-la em todos os eventos sociais e religiosos que promovia. “Os
instrumentos da filarmônica choravam”, descreve Magnólia Lucena (2013), filha
de Zezeco, que era integrante do grupo naquela ocasião.
O trecho a seguir da carta-biografia escrita a punho por Magnólia dá o
tom, não só do apego de filha com o pai, mas da admiração ao grande homem.
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Fonte: Arquivo pessoal de Magnólia Alves de Lucena.

Contudo, a expiração dos dias na Terra não deu fim ao herói Zezeco
que, na verdade, ganhava superpoderes míticos a partir dali. Mia Couto tem
razão: “Morto amado nunca para de morrer” (2003, p. 15). Sua morte foi
envolta em histórias fantásticas e intrigantes que se espalharam nas querelas
locais. Algumas delas se deram ainda na semana do sepultamento. Naqueles
dias, chegava pelas cabines da Telern, antiga rede telefônica que conectava as
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cidades do Rio Grande do Norte ao restante do país, a notícia de que alguém
havia avistado Zezeco em um quarto de hotel no Rio de Janeiro no exato dia
de seu falecimento. Esse boato foi suficiente para dar início a uma história: “o
capitão foi enterrado vivo!”. As especulações começam a ficar cada vez mais
cientificizadas. Uns diziam: “bem que eu percebi que ele ainda estava suando
no caixão”; “ele não inchou”; “não empalideceu”. Outros falavam: “uma pessoa
que morre de ataque cardíaco não pode ser enterrada com menos de 24 horas,
pois pode acontecer de ela voltar de repente”... Esses boatos sobreviveram por
alguns dias e foram perdendo força com o andar do calendário. Até que, no
ano de 1995, quando Chico de Antônia, seu tio, que no passado o
acompanhava em aventuras pelo Rio de Janeiro, veio a falecer. O corpo seria
depositado no mesmo túmulo em que jazia Zezeco. O túmulo da família Lucena
que fica em frente à entrada central do cemitério de Ouro Branco. Na manhã
que antecedia ao sepultamento, Preta de Zezeco (como a viúva é conhecida
até os dias de hoje) e Magnólia são convidadas a ir ao cemitério para
presenciar o recolhimento dos restos mortais de Zezeco. Obviamente que
outros curiosos estiveram presentes ao ato nada agradável. Ao ser retirado do
túmulo, junto com o caixão é reacendida a polêmica sobre “o capitão foi
enterrado vivo”. Três anos depois, o corpo de nosso herói conservou-se intacto.
Pele e cabelos no lugar. Apenas a roupa havia se deteriorado. “É um corpo
santo!”, espalham a notícia. A verdade é que Zezeco já havia se tornado uma
figura mítica na cidade e sua morte biológica não decretava sua morte total no
imaginário das pessoas. As polêmicas e homenagens, como essas, são formas
de fazê-lo viver além da vida.
De volta a 1992, nove dias após o sepultamento de Zezeco, no dia 08 de
maio, uma sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Branco o
homenageia por solicitação do prefeito da época, chamado Aluízio Nogueira do
Nascimento.
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Fonte: Arquivo da Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Branco-RN.

Histórias tão mirabolantes, como as que envolveram Zezeco e sua
morte, mais lembravam o modelo de narrativas fantásticas que ele introduziu
na pequena cidade de Ouro Branco quando regressou do Rio de Janeiro em
dezembro de 1965/66, anos em que o Brasil sofria duras penas com uma
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ditadura militar. Em meio ao desalento instalado num Brasil que censurava
manifestações, calava artistas e perseguia ideias marginais, Zezeco escolheu
lutar à sua maneira para resistir a essa crueldade.
Fez isso buscando ver o local e concebê-lo globalmente; tornando
universal o particular. Em outras palavras, Zezeco injetou poesia na prosa da
vida como uma atitude política necessária a um outro projeto de civilização que
anule a crueldade do mundo e com-sinta um compartilhamento da existência
(AGAMBEN, 2009). Zezeco operou em sua vida tal qual o aparelho
cinematógrafo, capturando microuniversos de um lugar e ampliando-os em
outros lugares. Assumiu essa atitude de vida levando a termo a atividade de
cinema, projetando de forma itinerante películas diversas em pequenas cidades
do interior do estado do Rio Grande do Norte, nas décadas de 1960 e 1970.
Soube agir na ambivalência e ser fugidio à regra histórico-geográfica de
submissão aos determinismos fatalistas da seca, do êxodo rural e da ditadura
militar. Lutou, alimentando a esperança contra o desalento e fazendo
adormecer a morte.
O alimento dessa esperança residia na organização de eventos diversos
na cidade de Ouro Branco. Organizou carnavais, listando os blocos,
contratando as atrações musicais, organizando festas anteriores para
arrecadação de dinheiro para as fantasias e decorações; fez festas juninas,
gincanas, festas sociais como complemento da festa do padroeiro e, antes de
tudo isso, trabalhou com a exibição de filmes de cinema.
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Cópia de contrato criado por Zezeco para gerir com responsabilidade os
eventos e festas no que diz respeito à contratação de bandas.

Fonte: Arquivo pessoal de Magnólia Alves de Lucena
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A imagem acima mostra um documento criado pelo próprio Zezeco para
organizar responsavelmente seus eventos. Ele próprio criava os contratos para
as bandas ou outras atrações que iriam abrilhantar as festas diversas. As
estratégias de sua luta eram sofisticadas e planejadas.

EFEITOS ESPECIAIS DO CINEMA ITINERANTE DE ZEZECO

Reportemo-nos agora ao ano de 1965. Naquela época, Ouro Branco,
cidade de hábitos rurais, tinha cerca de 3.800 habitantes e, há pouco mais de
cinco anos, havia se emancipado do município de Jardim do Seridó. A cidade
dispunha de um grupo escolar, um mercado público, uma igreja, um cemitério,
um posto de saúde e algumas poucas casas distanciadas umas das outras. O
serviço de iluminação ainda era gerado por um motor e tudo, ou pelo menos o
que podia ser visto, deveria ser feito até as 23h.

Imagens de Ouro Branco na década de 1960. Imagem da esquerda, Rua
Tenente Manoel Cirilo, primeira rua da cidade. Imagem da direita, Empresa
Elétrica. Gerador de luz desligado sempre às 23h na época.

Fonte: Arquivo pessoal do autor

A principal e praticamente única forma de subsistência do lugar ainda
era a cotonicultura, mais precisamente a cultura do algodão mocó que fazia
frente à produção do algodão egípcio. A peste do bicudo ainda não havia
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dizimado as plantações do local que fixou o nome Ouro Branco justamente pela
representatividade do algodão na região. Antes disso, possuía outro nome
referenciado à cultura do algodão: Manairama, surgido da hibridação das
palavras maná e rama, utilizadas cotidianamente na frase: “o maná está em
rama”, no vocabulário mais enraizado e popular: “maná em rama”, manairama.
Cinco anos antes, Zezeco havia viajado para a capital do Rio de Janeiro
e, depois de conhecer uma outra realidade brasileira, é para esse cenário que
regressa, com um desejo: tornar-se um vendedor de sonho itinerante. Não
demoraria muito até que ele objetivasse esse desejo. Fará isso por meio da
projeção de filmes de cinema, não apenas em Ouro Branco, mas em toda a
região circunvizinha.
Até então, as pessoas de vida unicamente rural nunca haviam visto nada
parecido. Os primeiros aparelhos de televisão só iriam aparecer praticamente
uma década depois. O dia em que o povo de Ouro Branco maciçamente teve a
oportunidade de ver um aparelho de TV funcionando, foi quando o então
prefeito pela segunda vez, José Isaias de Lucena, organiza um evento no dia
07 de setembro de 1972 para celebrar o sesquicentenário da independência do
Brasil. Naquela tarde, ele levou um aparelho de televisão para a praça central e
as pessoas da zonal rural e urbana se aglomeraram aos montes para ver as
minúsculas imagens do desfile cívico realizado anualmente em Brasília sendo
transmitido em rede nacional.
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População de Ouro Branco assistindo ao desfile cívico de Brasília em
comemoração ao sesquicentenário da independência do Brasil (1972)

Fonte: Arquivo pessoal de Maria Gorete de Lucena.

Zezeco reúne algumas economias e as investe na compra de um
projetor de filmes 16mm. O dinheiro não era suficiente para a concretização da
compra. Foi aí que Zezeco firmou parceria com o comerciante Geraldo de
Azevedo Medeiros, conhecido por Biô, que possuía já um cinema na cidade de
Jardim do Seridó, chamado Cine SanJuVi, uma homenagem às suas três
filhas: Sandra, Julieta e Viviane.
Biô é um empresário que realizou empreendimentos nos mais variados
segmentos e possuía os canais de contatos que poderiam oportunizar a
realização do desejo de Zezeco. No Cine SanJuVi trabalhava o então menino
Antônio Clemente de Oliveira Neto que, munido pela paixão por filmes,
começou a varrer o espaço do cinema para ter direito a entrar gratuitamente
nas sessões noturnas. Neto, como é conhecido, disse em entrevista que
trocava qualquer coisa pela oportunidade de estar no cinema. Eu varria, até
que um dia Biô me chamou para subir para o quartinho de projeção.

66

Detalhe do projetor 16mm utilizado por Zezeco

Fonte: Arquivo pessoal do autor

Por volta de sessenta e cinco, mais ou menos, Biô negociou com Zezeco lá de
Ouro Branco que tinha vindo do Rio de Janeiro com a ideia de cinema, só que
ele não tinha o equipamento. Biô tinha uma máquina a mais sobrando, um
projetor, e vendeu para ele. Depois disso, Zezeco saiu fazendo o cinema no
Seridó inteiro, em todas as cidades da proximidade, menos em Jardim, porque
aqui em jardim já tinha o de Biô que era fixo. Em Ouro Branco eles tinham um
fixo, mas a ideia deles mesmo era sair nos mercados públicos das cidades.
(NASCIMENTO, 2013).

A sociedade com Biô possibilitou a Zezeco um contato direto com
distribuidoras de audiovisual de Recife-PE, que enviavam catálogos com as
novidades de filmes para livre escolha e encomenda. Na década de 1970, a
distribuidora que Zezeco escolheu para firmar parceria foi a Embrafilme.

Os filmes vinham de Recife-PE e Zezeco mandava buscar em Campina
Grande-PB. Muitas vezes eu tinha que ir lá em Campina para resolver
problemas quando o filme enganchava ou estava muito cortado, ruim. Mas nós
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nunca ficávamos preocupados, pois o cara era bem pontual, mandava toda
semana o material no misto3 de Paulinho. (LUCENA, Tarcísio, 2013).

Antes de sair pelas cidades com o cinema, e também antes de possuir
uma sede própria para o Cine Ouro Branco, Zezeco projetava os filmes nos fins
de semana no prédio do Jardim de Infância Coronel Florentino Cunha, no
antigo prédio onde funcionava a Farmácia São Severino e no Mercado Público.
Desde o começo, Zezeco já imprimia originalidade na organização das
sessões. Os irmãos de Zezeco, Tarcísio e Naldinho Lucena, respectivamente,
relatam como elas aconteciam:

Primeiro, o pessoal chegava e ficava comprando ingresso devagarzinho. A
gente ficava passando música, as músicas atuais da época. Tocavam
sucessos de discoteca, mas também José Roberto, Roberto Carlos, Valdeir
Cardoso, José Adriano, Reginaldo Rossi, Os incríveis. Zezeco tinha um LP, Os
velhinhos transviados, que era só musicado. Ele deixava para passar esse LP
quando já estava perto de começar a sessão. Quando chegava a hora de
começar, todo mundo já sabia pela música e já ia sentando nos seus lugares.
(LUCENA, Tarcísio. 2013).

A lógica inicial era que todos trouxessem de casa seus assentos. Com o
tempo, Zezeco foi investindo na compra de cadeiras. Quando todos já estavam
acomodados, a sessão iniciava-se com a projeção de anúncios, propagandas
comerciais ou governamentais, trailers. No rolo de filmes já vinham acoplados
também lances de jogos de futebol importantes, especialmente da seleção
brasileira, já que, na ausência de televisores, as pessoas só sabiam das
narrações por meio do rádio.

Quando passava um gol, sempre tocava a música “Pra frente, Brasil, Brasil,
salve a seleção”. (LUCENA, Naldinho. 2013).

3

O misto é uma espécie de caminhão muito utilizado no interior do Nordeste a partir da década
de 1950. Possui cabine feita de madeira e com três divisórias. Comporta cerca de 15 pessoas.
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Os filmes eram os mais variados. Desde os dramas mais clássicos,
como E o vento levou (Gone with the wind, EUA, 1939) e Casa Blanca (EUA,
1942), até os mais efervescentes westerns, ou faroestes, como eram
popularmente conhecidos, O dólar furado e Três homens em conflito (Itália,
1965), entre outros. Projetavam-se também as comédias de Charlie Chaplin, O
gordo e o magro e ainda desenhos animados de Hanna Barbera 4, dentre
muitos outros de gêneros variados.

Zezeco passou, no total, 201 filmes e era ele quem anotava
num caderninho que nós encontramos em sua casa depois que
ele morreu, em 1992. Na época, o caderno estava bastante
deteriorado, mas eu consegui anotar uma grande parte do que
dava para entender. Depois, não tive mais acesso ao
caderninho dele. (LUCENA, 2007).

Todos os filmes antes de iniciar mostravam lances de futebol, comerciais
e notícias nacionais e internacionais. Era já o cinema comunicando o local e o
global. Mas, antes disso, era preciso divulgar, atrair as pessoas. Zezeco
pensou sua própria forma de fazê-lo de forma eficaz. Levava duas a três
pessoas para fazer a propaganda nas ruas com os cartazes que chegavam
junto com os rolos de filmes. Além disso, ele próprio fazia armações ou
molduras de madeira ou papelão, colava os cartazes e os afixava na traseira
do jipe.

4

Empresa de desenho animado criada pela dupla de cartunistas estadunidenses William
Hanna e Joseph Barbera.
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Rolos de filmes junto ao projetor 16mm utilizados por Zezeco

Fonte: Arquivo pessoal do autor.

Quando era aqui em Ouro Branco, tinha uma vantagem, pois tinha uma
amplificadora no município, aí eles faziam a propaganda pela amplificadora.
Tarcísio era o locutor e Zezeco dava a assistência técnica. (LUCENA,
Naldinho. 2013).

Às vezes, a distribuidora mandava os cartazes com as fotos dos artistas. Foto
mesmo! Os cartazes também eram originais dos filmes. Quando era um filme
com um artista muito famoso, eles mandavam de cinco a seis fotos do artista
em mais de uma pose. Aí, nós fazíamos o seguinte: os meninos montavam um
painel numa base feita de papelão, como se fosse um mural, depois botavam a
propaganda com o dia, local e hora. Alguém tinha que ir primeiro para as
cidades para levar esse material. Às vezes eu ia, mas às vezes a gente
mandava por algum feirante que fosse para as cidades. A gente já tinha
pessoas de referência em todas as cidades. Essas arrumavam, limpavam o
salão para que, quando a gente chegasse, já estivesse tudo pronto. (LUCENA,
Tarcísio. 2013).

Fazendo uma pesquisa sobre os títulos presentes na lista, fui
descobrindo que alguns deles eram inventados por Zezeco como uma síntese
significativa da história contada em película.
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O Cine Ouro Branco era um sucesso de público. As pessoas se
aglomeravam para ver os mais variados filmes: de dramas brasileiros, como O
pagador de promessas (1962), dirigido por Anselmo Duarte, a comédias norteamericanas, como O detetive mixuruca (original: It's Only Money, 1962),
dirigido por Frank Tashlin.
Crianças na entrada do Cine Ouro Branco

Fonte: Arquivo pessoal do autor.

78

Destaque para o cartaz do western brasileiro D’Gajão mata para vingar, de
1972, dirigido por José Mojica Marins.

Disponível em: http://filmow.com/d-gajao-mata-para-vingar-t13942/#. Acesso
em: 16 fev 2014.

Em 1968, Biô vende sua parte na máquina para João José de Souza,
conhecido por João Cocó. É a partir daí que o Cine Ouro Branco passa a ter
uma sede própria. Os filmes passam a ser exibidos no prédio da usina
descopadeira de arroz, nome popular para usina beneficiadora de arroz que, no
passado, operava em Ouro Branco (imagem a seguir).
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Fotos da Usina descopadeira de arroz em 2007. Antes da reforma que alterou
completamente o formato do prédio.

Fonte: Arquivo pessoal do autor.

No começo da década de 1970, João Cocó vende sua parte para José
Donato da Nóbrega, conhecido por Zezinho. Nesse ínterim, Zezeco já havia
iniciado a empreitada de transmitir filmes de faroeste, Teixeirinha e outros, não
só em Ouro Branco, mas também em cidades circunvizinhas do Rio Grande do
Norte, tais como: São João do Sabugi, Equador, São José do Seridó, Jucurutu,
Santana do Seridó, Serra Negra e Cruzeta. Com a entrada de Zezinho, que
tinha muitos contatos no estado da Paraíba, entraram no roteiro de exibições
as cidades de São José do Sabugi, Várzea e Santa Luzia.

Sócios de Zezeco junto ao Cine Ouro Branco. Da esquerda para a direita:
Zezeco, João Cocó e Zezinho. Parceiros em tempos distintos para execução
do cinema em Ouro Branco e circunvizinhança.

Fonte: Arquivo pessoal do autor.
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Zezeco, com sua obstinação política de espalhar efeitos especiais na
vida do maior número de pessoas que pudesse, prepara sua ousada itinerância
munido de equipamentos de projeção e som e um grupo de amigos que, de
alguma maneira, acreditavam naquele sonho. Junto com Zezinho, viajava num
Jipe que pertencia a Justino Lucena, conhecido como Justino Pezinho.

Jipe de Justino Pezinho. Zezeco no detalhe, quando ainda podia caminhar
(1967).

Fonte: Arquivo pessoal de Alinete Alves de Lucena.

Tal qual os “homens visitadores” das savanas de África que, segundo
Mia Couto (2009, p. 63), “passam meses do ano prestando visitas aos vizinhos
e familiares distantes (...), percorrem distâncias inacreditáveis e à medida que
progridem, vão ateando fogo ao capim”, esses sertanejos mecenas da sétima
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arte riscaram com sombras e luzes, mitos e histórias, um mapa de referência
do cinema em pequenas cidades do interior do RN.
O trabalho era executado numa grande equipe de amigos para os quais
era maior a diversão que o trabalho em si. Acompanhavam o mecenas da
sétima arte do sertão: Tarcísio Lucena, Rato Branco, Macarrão, Manoel Uru e
Antônio de Luzia Gabão. Nomes/apelidos que misturavam real a imaginário.
Todos eles ajudavam no transporte e na montagem dos equipamentos e, por
esse motivo, tornaram-se bastante conhecidos em toda a região. Nos anos
finais do cinema, por volta de 1980, quando Zezinho também sai da parceria e
Zezeco dá continuidade ao cinema sozinho, a equipe de ajudantes também se
renova com os adolescentes e jovens Lúcio e Sandro de Doca, Teté, Bentinho
e Mirací Dantas.
Cada um desempenhava uma função específica, relata Tarcísio Lucena
(2013).

O mais velho de nós era Zezeco, mas mesmo assim, não tinha nem 30 anos.
Éramos todos muito jovens. Eu era o operador da máquina e eu sempre ficava
com Zezeco. Eu ajudava em tudo, até nas instalações elétricas. Eu operava
porque a máquina sempre ficava num lugar alto e Zezeco não conseguia
chegar, por causa do problema da distrofia muscular. Sempre quem fazia a
operação todinha era eu. Zequinha, meu irmão, ficava mais na parte dos
ingressos, Valdemar era o motorista do Jipe de Justino e Zezeco era o maestro
de tudo, era quem alugava os filmes.

Outro colaborador é José da Penha de Lucena, conhecido por Zequinha,
que, na escala dos 12 irmãos de Zezeco, é o segundo, com apenas dois anos
de diferença em relação a Zezeco. Em entrevista, Zequinha relata o quão
obsessivo era Zezeco com relação à sua política de existência.

Nunca tivemos lucro algum com o cinema. Eu tomava conta das finanças e
nunca vi um centavo sobrar. Aquele cinema era uma ilusão que Zezeco
alimentava.
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Certa vez, quando íamos para São João do Sabugi, o rio estava cheio e o Jipe
não passava de jeito nenhum. Naquele dia, todo mundo queria voltar para Ouro
Branco, mas Zezeco não deixou. Daí, ele disse: “a gente atravessa de canoa”.
E assim fizemos: colocamos Zezeco em cima de uma canoa e o atravessamos.
Os demais equipamentos iam numa segunda viagem da canoa, com exceção
do projetor. Zezeco sempre fazia questão de ir agarrado a ele na primeira
travessia. Ao atravessar, já tinha um outro carro esperando. Colocávamos tudo
e seguíamos viagem. (LUCENA, Zequinha. 2013).

Ele fazia de tudo para viciar as pessoas no cinema. Se por acaso alguém não
tivesse um centavo para pagar a entrada, muitas vezes Zezeco deixava entrar.
Ele fazia questão mesmo de deixar entrar aquelas pessoas mais pobres. Às
vezes, o cabra chegava com três, quatro pessoas, tinha o dinheiro para pagar
três entradas e ficava faltando uma, mas isso não era problema, Zezeco
colocava a quarta pessoa de graça. Ela trazia aqueles três, de qualquer
maneira, era uma compensação. (LUCENA, Naldinho. 2013).

Tinha cidades que as pessoas pagavam a entrada com ovos caipiras, coentro,
batata-doce e outras coisas que produziam nas próprias terras. Eram tempos
muito difíceis, de muita miséria. (LUCENA, Tarcísio. 2013).

Essas atitudes dizem muito da obstinação de Zezeco em preservar
intactas as imagens de mundo que ele carregava e queria a todo custo
partilhar. É assim que se promove fissuras nos mais fortalecidos muros do
desalento da existência. Ao conhecer outros mundos possíveis através das
lentes do cinema, aquelas pessoas marcadas sob o signo de uma vida
campesina, passaram a projetar sonhos, cultuar estrelas e imaginar outros
mundos possíveis. Zezeco podia não ter isso em consciência, mas o mais
importante estava com ele: a multiplicação de sua paixão iniciada anos atrás no
Rio de Janeiro.
Tarcísio e Naldinho completam o relato de Zequinha, seu irmão,
dizendo:

Para todos os lugares a gente levava a feira e, quando chegava em cada
cidade, as pessoas preparavam as comidas pra gente. Geralmente a gente
tinha apoio de pessoas de Ouro Branco que moravam nas outras cidades. Em
São João era a senhora Maria Felipe, em Jucurutu era Netinho que morava lá.
A gente saía sempre cedo, depois do almoço e, a depender da distância da
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cidade, saíamos antes também porque tudo era estrada de chão. Quando
chegávamos, a gente ia montar as coisas e fazer a propaganda. Depois,
jantávamos e íamos trabalhar até as onze, doze horas, que era a hora que
terminava a sessão. (LUCENA, Tarcísio. 2013).

No carro, eles levavam a máquina do cinema, a feira para fazer a comida e
levavam também uma radiola para passar as músicas antes de começar o
filme. (LUCENA, Naldinho. 2013).

Era necessária toda uma agenda para dar conta de tão grande trajeto
que, no ápice, passou a ocupar quatro dias da semana: da sexta-feira à
segunda-feira. “Nós programávamos para coincidir sempre com o dia da feira
de cada cidade”, diz Tarcísio. Já no caso de Ouro Branco, como o cinema era
fixo, passava filmes nos demais dias. A agenda ia passando por modificações,
de forma que sempre existisse fins de semana em Ouro Branco. Além do mais,
“todas as estreias aconteciam no Cine Ouro Branco”, relata Naldinho, que
continua:

Toda quarta-feira era certo de chegar um filme, porque o misto chegava toda
quarta. Toda segunda saia um misto para a feira de Campina Grande e só
voltava na quarta. Aí, nessas horas já estávamos todos loucos, com os
cartazes todos prontos. Na quarta mesmo passava em Ouro Branco e na
quinta também, aí ficava a sexta livre para ir para as outras cidades. (LUCENA,
Naldinho. 2013).

Quando tinha duas cidades com feira num mesmo dia, a gente decidia
na hora, por exemplo: hoje nós vamos para Santana, dá certo? Na segundafeira a gente sempre ia para São João do Sabugi, mas tínhamos, além de lá,
Santa Luzia ou Equador para escolher, sabe? (LUCENA, Tarcísio. 2013).

Com isso, acabaram por perfazer um rastro de magia em uma parte
considerável do estado do Rio Grande do Norte e possibilitaram novas
projeções e identificações; a atualização dos mitos locais; a ampliação do
léxico incluindo palavras em inglês, influência direta nos nomes de batismo;
aquisição de novas posturas, formas de se organizar e agir; novos roteiros de
histórias a viver.
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Mapa Real do cinema itinerante de Zezeco

Mapa Imaginário do cinema itinerante de Zezeco

Fonte: Arquivo pessoal do autor. Imagens: https://maps.google.com.br/
Arte gráfica: João Maria da Silva Lopes
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OUTROS EFEITOS ESPECIAIS REORGANIZADORES

O cinema, de maneira universal, possibilita, sobretudo, como diz Morin
(1997), a realização da metamorfose, transformação de uma vida em outra com
beleza e plasticidade. Ir ao mundo das sombras como possibilidade de liberar
sua própria sombra da caverna carnal, social, imaginária e cultural. Através da
projeção e identificação, é possível metaforicamente matar a quem não se
suportava, fugir para outras paragens e viver intensos amores. Nas palavras de
Carvalho (2008, p. 134), a respeito da sequência narrativa fílmica,

quando nos defrontamos com ela, comodamente sentados no
escurinho da sala, acionamos um operador simbólico-cognitivo
que impulsiona emoções incontidas, medos arcaicos, desejos
inconfessáveis, ódios reprimidos jamais confessados à luz do
dia.

Zezeco e seus parceiros de aventuras viveram durante essa trajetória,
que durou quase duas décadas, aventuras e experimentaram situações que se
confundem com histórias contadas no cinema. A intensidade dos relatos de
alguns dos parceiros ainda vivos mostra como, a certa altura, nenhum deles
exercita a desnecessária cisão entre real e imaginário.
No tempo em que Zezinho entrou de sócio com Zezeco, aí foi quando a gente
incluiu a cidade de Equador-RN. Lá tinha um povo todo sujo de branco que me
deixava intrigado. Era uma tara tão grande pelo cinema que, do jeito que eles
vinham do serviço, passavam direto para ver o filme. Às vezes, a gente dizia:
mas será que aqui não tem água para esse povo tomar banho, não? (LUCENA,
Tarcísio. 2013).
Uma história boa de Zezinho foi em Serra Negra. Eles chegaram lá e Tarcísio
foi tomar banho no hotel da cidade. Daí acabou a água quando ele estava se
ensaboando. Estava todo ensaboado e a água acabou-se. Já sabendo que a
água estava no final, Zezinho, morrendo de rir, diz: Tarcísio, vamos, vai
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começar o filme! Tarcísio foi todo cheio de sabonete passar o filme. (LUCENA,
Naldinho, 2013).
Em todas as cidades todos nós tínhamos uma namorada fixa. Todos
nós! Ei, eram as moças mais bonitas. Menos em Equador. Zezeco dizia que
onde o povo era feio demais era em Equador. Fora brincadeira, ô povo feio!
Esse negócio de ter uma namorada em cada cidade era bom só pela aventura,
mas era uma confusão, sabe por quê? Em cada cidade, as meninas davam um
presente para marcar o namoro, tipo um anel, um cordão, uma volta, qualquer
coisa. Até aí, tudo bem, mas o problema era lembrar de tirar isso quando
tivesse voltando para Ouro Branco, para as namoradas oficiais nem sonharem.
Eu, muito esperto, marcava os presentes todinhos com o nome da menina e da
cidade e guardava escondido no guarda-roupa. Quando era o dia de ir para
Santana do Seridó, eu já sabia qual presente tinha que usar, e assim por
diante. O principal de tudo era lembrar de tirar para voltar para Ouro Branco.
Zezeco um dia num se atrapalhou! Ele chegou com o presente da namorada de
Jucurutu em São João e foi uma confusão danada. (LUCENA, Tarcísio. 2013).
E quando uma namorada de um teimava em querer ir para outra cidade
vizinha! A sorte era que eram meninas todas novinhas e os pais não deixavam
elas saírem de jeito nenhum. Era outro tempo. Teve uma vez que fomos para
Jucurutu, aí eu não sei o que aconteceu que o jipe atolou. Tive que deixar de
namorar para ir tirar esse jipe do prego. Fiquei com uma raiva. Porque, como
falei, minha função era de vendedor de ingressos e essa era a primeira que
terminava, então, eu contava o dinheiro, passava para Zezeco e ia namorar
pela cidade. (LUCENA, Zequinha. 2013).
Sim, uma vez nós terminamos um filme lá em São João, aí a namorada de
Zezeco foi esperar ele num forró de um sítio lá perto. Terminando o filme, nós
fomos para esse forró. Quando chegamos lá, estava uma confusão porque a
namorada de Zezeco estava esperando por ele e, haja passar caba para tirar
ela para dançar, só que ela não ia porque estava esperando por ele... Os cabas
fizeram o seguinte: escantearam ela, porque se ela dançasse tinha que ser
com todo mundo, mas ela se recusou e isso deu uma confusão danada. Com
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raiva da gente, porque a gente namorava com as meninas mais bonitas, os
caras vieram com tudo para bater na gente. A sorte nossa foi Zé Gavião que
estava lá. Quando eles correram para querer bater na nossa turma, Zé Gavião
tomou a frente com uma espingarda 32, que é uma espingarda boa, aí, num
instante os caras abriram. (LUCENA, Tarcísio. 2013).
Teve uma vez que o cara terminou o namoro com a menina por causa de um
artista. O apelido do cara era Briba e a namorada era Francinete. O cara era
tão doente de ciúme e Francinete tão doida pelo artista que o negócio não deu
certo. O namoro acabou no meio da sessão. Briba levantou e saiu com raiva,
nas carreiras, virado no cão. Quando perguntavam porque tinha acabado, ele
dizia que era porque o artista era bonito demais e ele feio, e ela só queria saber
do artista. (LUCENA, Naldinho. 2013).

Problemas técnicos – resoluções e censuras

Quando aconteciam problemas técnicos durante a exibição, todos
precisavam agir rápido para que a plateia não reclamasse tanto.

Era danado para acontecer problemas com os rolos dos filmes, mas a gente
sempre dava um jeito de consertar. Parava a sessão, dava um intervalo,
colocava uma música, mas, se fosse coisa rápida, só acendia as luzes.

Tinha filmes muito grandes que chegavam a ocupar cinco rolos. Se vinham
cinco rolos de fitas, você tinha que emendar eles, entendeu? Zezeco era tão
organizado, que revisava todos os filmes antes de exibi-los. Na verdade, ele
era tão viciado em cinema, que assistia antes de todos por prazer. Enquanto
assistia, ele revisava os rolos e, quando estava chegando ao final, ele marcava
com um X e colocava um papel de cigarro, aquela parte laminada para marcar.

Como eu operava a máquina, Zezeco sempre me fazia ver junto com ele todos
os filmes. Eu tinha que parar tudo para ver os filmes, mas eu achava bom. Eu
já ficava sabendo quando ia terminar, daí eu trocava bem rápido. Enquanto o
papel do cigarro descia e passava na lente, eu já ia emendando o próximo rolo.
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Tinha filmes já muito velhos, que tremiam muito a imagem e eram difíceis de
assistir. O povo reclamava. Zezeco encontrou uma solução para isso. Ele
disse: “basta você abrir uma janelinha da máquina para a fita passar mais
folgada, depois você coloca o dedo e sustenta o filme”. Aquilo era muito
cansativo, mas ele ficava de olho.

O problema maior era quando o filme se partia no meio da exibição. As
emendas daqui eram bem feitas, porque Zezeco inventou uma forma de
emendar que ninguém nem percebia. A gente revisava todinho. Todo o filme
era passado à mão, quadro a quadro. Passava horas fazendo isso. Na revisão,
quando tinha um corte, ele ajeitava com a tesoura e com uma fita e ficava
perfeito. O pessoal da Embra (Embrafilmes) gostava quando nós devolvíamos
o filme. Voltava melhor do que vinha. (LUCENA, Tarcísio. 2013).

Segurar a fita para o filme não tremer e emendar a fita é como recompor
histórias e dotá-las de um fluxo mais vivo, nítido e real.

Teve um problema uma vez com um filme que foi a maior expectativa para a
gente assistir. Nome do filme era “Balada do pistoleiro”. Não deu outra, o Cine
tava cheio porque o povo já imaginava que iria ter muito tiro, muita morte. A
decepção foi geral. Durante todo o faroeste, só se ouviu um único tiro que
serviu para matar o ator principal. Olhe, isso foi uma negação, todo mundo
vaiou, acredita? Balada do pistoleiro foi um estourão danado, reuniu a cidade
todinha contra esse cabra, os cabras não tinham acreditado, o cara tava lá na
cidade quando o xerife chegou lá na delegacia e o que foi de pistoleiro tudinho
se espantou, aí deram um tiro e, pronto, mataram o cabra. (LUCENA,
Zequinha. 2013).

Teve outro, uma história bonita, mas que estava toda cortada e não tinha dado
tempo de Zezeco revisar. Se não me engano, o nome do filme era Ciclone. O
rolo tinha sido todo cortado, por exemplo: começava a passar uma cena do
encontro do cara com a mocinha e, de repente, já pulava para outra coisa.
Nesse caso não tinha nada a ver com censura, não. Tinha uns cabras safados
que cortavam só para fazer o mal. Era assim, o mesmo filme era alugado por
várias pessoas que tinham cinema, aí, às vezes o filme era muito grande ou a
máquina tava com problema e o filme se partia ou eles toravam de propósito.
Então, quando o filme já era muito mexido, chegava aqui todo faltando os
pedaços.

Quem pagava o pato era o pobre do Zezeco. Às vezes a turma gritava,
vaiava, dizia que queria o dinheiro de volta... Tinha gente sacana que torava o
filme só para terminar logo, aí danificava tudo. (LUCENA, Naldinho. 2013).
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A gente obedecia muito a censura do filme na época. Olhe, não tinha essa
história de dizer, se fosse censura de dez anos e chegasse alguém com
menos, não entrava de jeito nenhum. Aliás, até as famílias já eram conscientes
e não iam quando era censura catorze anos. Às vezes tínhamos até prejuízo,
mas não desobedecíamos. (LUCENA, Tarcísio. 2013).

Nomes e histórias

O antropólogo Marcel Mauss, em Sociologia e Antropologia (2003), na
parte em que se refere às Técnicas do corpo, em meio a tantas considerações,
fala do cinema como uma via pela qual se disseminavam entre os franceses
modos de andar americanos. Mauss se deu conta da força do cinema na vida
das pessoas quando esteve internado em um hospital de uma pequena cidade.
Ele observou que todas as enfermeiras caminhavam de uma mesma forma.
Perguntou a uma delas do que se tratava e escutou que todas tentavam imitar
o modo rebolativo de caminhar de uma personagem de um filme norteamericano da época.
O cinema é o difusor de mitologias do tempo presente (MORIN, 1989).
Mitos aqui são vistos como realidades psicológicas que vivem em nosso
inconsciente coletivo e que precisam passar de uma pessoa para outra para
continuar existindo. No passado isso era feito através das narrativas orais e
dos rituais de contação de histórias. Ouvir histórias era poder experimentar um
pouco das qualidades de seus ídolos. Faz sentido dizer que o cinema é um
embalador de sonhos que proporciona a experimentação de sensações. Nas
palavras de Gramsci (1989), o cinema é um fenômeno “organizador da cultura”
por permitir novos usos e práticas culturais.
Em As estrelas (1989), Morin vai se preocupar em analisar
especificamente os mitos cinematográficos. Ele percebe que, ao redor das
estrelas, se instala um culto que em alguns casos tomam caráter de religião.
Da mesma forma que fiéis faziam oferendas aos deuses antigos e, em troca,
faziam pedidos, os fãs fazem as mais diversas ofertas e os mais diversos
pedidos para seus ídolos.
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Os fãs fazem de seus ídolos a razão de viver e, muitas vezes, interferem
até mesmo em seu cotidiano. Muitos fãs não conseguem distinguir o ator do
personagem. A origem psicológica da idolatria aos mitos do cinema é, segundo
Morin, o processo de projeção-identificação. O fã se identifica com seu ídolo e,
ao mesmo tempo, projeta nele seus desejos, o que ele gostaria de ter ou de
ser. Assim, uma pessoa de vida monótona se projeta em um personagem que
vive em meio à ação e ao mistério.
Pois bem, nas pequenas cidades do Rio Grande do Norte (e certamente
em muitos outros lugares mundo a fora), a cultura cinematográfica respingou,
mais que isso, promoveu itinerâncias múltiplas, a saber:

Influência nas escolhas dos nomes de batismo

Chama a atenção também, não só em Ouro Branco, mas em várias
outras cidades do Rio Grande do Norte, a quantidade de nomes de artistas e
personagens nacionais e internacionais em pessoas de gerações posteriores
às décadas de 60 e 70 do século passado, influenciadas pelos filmes exibidos
na época.
Tais quais os personagens Lisbela e Leleu (ARRAES, 2003), moradores
das pequenas cidades replicam em suas histórias os nomes de suas estrelas
de referência. Sobre isso, dialogam os personagens:

- Quem te deu esse nome de Leleu?

- Oxente, ninguém me deu, não. Eu mesmo que inventei.

- Você já teve muitos nomes, é?

- Mané Gostoso, Professor Zocan, Patrick Mendel, Pamon
González. Um para cada profissão; um para cada cantinho do
mundo.
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- Eu também já tive muitos nomes, meu filho. Ava Gardner,
Veronica Lake, Rita Hayworth, Lauren Bacall...

Nomes que saíram da tela e estão em homens e mulheres do interior do
estado. Será que esses nomes não têm a idealização de imprimir as histórias
dos personagens nos filhos? Na escolha desses nomes para os filhos, o que
haveria de motivação? Seria a beleza estética do personagem o elemento
definidor? Ou será o desejo de fugir aos nomes comuns para tentar uma
distinção na própria comunidade?

Tem uma figura aqui de Ouro Branco chamada Chico de Braz que, quando
questionado sobre o fato de ter colocado o nome de seus filhos de Alain,
Alexandre, entre outros, responde da seguinte maneira: “meu amigo, você acha
que eu vou botar o nome num filho meu de Severino ou Antônio ou Sebastião?
Na hora que eu colocar um nome desse eu já estou vendo um chapéu de palha
na cabeça e uma enxada na mão”. (LUCENA, Tarcísio. 2013).

Minha filha mais nova chama-se Scarlett O’Hara como forma de homenagear a
personagem do filme que mais marcou a minha vida e a da minha mulher.
Scarlett do filme era uma mulher forte e bonita. Sempre dizia que quando
tivesse uma menina colocaria o nome de Scarlett. (LUCENA, Naldinho. 2013).

Em um fragmento do jornal Correio da Paraíba, de 31 de dezembro de
1993, consta uma crônica bem humorada escrita pelo jornalista Abmael
Morais5, sob o título Dando nome aos bois, cujo conteúdo celebra o nascimento
daquela que viria a ser sua afilhada Scarlett O’hara, para falar da quantidade
de pessoas que, naquele início de anos 90 do século XX, davam aos seus
filhos nomes de personagens e personalidades do cinema, da política, do
esporte e da história mundial. É importante salientar que os pais daquela época

5

É oportuno sinalizar que Abmael Moraes era um jornalista natural de Ouro Branco que
mudou-se em 1960 para Natal e passou a trabalhar na Tribuna do Norte. “Talentoso, leitor
voraz, brincalhão e farrista, era um repórter nato em qualquer área que se propunha escrever.
Inventivo, bem dentro do espírito do jornalismo daquela época, não se furtava em ‘criar’
detalhes para alguns dos fatos que narrava. É antológica a ‘cobertura sobre o lobisomem’ que,
na década de 1970, ele e Carlos Moraes (A República) criaram e alimentaram durante dias nas
edições dos dois jornais”. Disponível em: http://tribunadonorte.com.br/noticia/abmael-moraisum-virtuose-do-estilo/143832. Acesso em fevereiro de 2014.
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eram os adolescentes e jovens que frequentavam a sala do Cine Ouro Branco
nas décadas de 1960 e 1970.

Fragmento do jornal Correio da Paraíba de 31/12/1993. Por Abmael Morais.

Fonte: Arquivo pessoal de Maria do Socorro Nóbrega de Lucena.
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É visível a quantidade de nomes que saíram da tela e estão em homens
e mulheres do interior de Ouro Branco. Isso leva a pensar: na escolha desses
nomes para os filhos, o que haveria de motivação? Será que esses nomes não
têm a idealização de imprimir as histórias dos personagens nos filhos? Seria a
beleza estética do personagem o elemento definidor? Ou seria o desejo de
fugir aos nomes comuns para tentar uma distinção na própria comunidade? A
todos esses questionamentos, o mais visível é: o cinema possibilitou a
ampliação desse cardápio de nomes até então não conhecidos no registro
local.

Inserção de novos gostos e práticas

O cinema ajudou o povo a se educar. A quantidade de brigas diminuiu muito
nas festas e esse cinema fazia as pessoas se educarem. Mudou a educação
do pessoal. O povo aprendeu a aplaudir e a vaiar, se fosse o caso. Antes do
cinema, se alguém não gostasse de algo, resolvia logo na pancada e, se
gostasse, não dizia nada. Os aplausos e vaias chegaram com o cinema aqui.
(LUCENA, Naldinho. 2013).
O povo aprendeu também a cobrar, reivindicar, sem brigar. Quando não
gostavam do filme, chegavam até nós e diziam: “se vocês trouxerem esses
filmes ruins, a gente não vem mais”. Isso era muito bom! (LUCENA, Naldinho.
2013).
O modo de se vestir das mulheres, os cabelos delas, tudo isso mudou. As
moças começaram a fazer penteados, porque não existia, ninguém conhecia
antes. Algumas mulheres aprenderam e criaram coragem de fumar, porque nos
filmes passavam muito fumantes. Era boçal ser fumante. Mas, no caso do
cinema, as pessoas queriam fumar cigarro bom, porque o cigarro de palha
passou a ser considerado coisa de caipira. (LUCENA, Naldinho. 2013).
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Influência nas histórias difundidas oralmente pelas cidades. Histórias que
se confundem e se misturam com roteiros de cinema.

Confabula-se, entre as diversas histórias surgidas a partir do cinema em
Ouro

Branco,

quatro

que

poderiam

ser

enquadradas

em

roteiros

cinematográficos. Do ultrarromantismo shaksperiano que influencia grandes
sucessos de cinema, às pulsões e liberdade de matar e acertar contas
presentes nos filmes de bang-bang. Sendo o imaginário parte constitutiva da
realidade humana, concordamos com Morin (1997, p. 12) de que o cinema nos
possui fisicamente. Os quatro registros a seguir, relatados pelos irmãos
Naldinho, Tarcísio, Gorete e pela professora Maria Dantas, todos moradores de
Ouro Branco, exemplificam o desdobramento, na vida real, de filmes que foram
projetados na cidade. A título de ilustração, levando em consideração nomes
de filmes de registro geral, nomeamos essas histórias vivas com os seguintes
temas: “O amor em cólera”, “Acerto de contas na encruzilhada”, “Quando o
bandido virou delegado” e “O negro gato”.

O amor em cólera

Na pequena delegacia da cidade de Ouro Branco trabalhava o recruta policial
forasteiro que enche de amor o coração da filha do fazendeiro. Vendo a
impossibilidade de concretização do amor, os dois tomam uma decisão.
Naquela noite, a delegacia estava vazia e às escuras quando a mocinha entra
munida de um líquido que iria selar de uma vez por todos a união dos dois na
eternidade. Dentro de uma cela, lugar onde se aprisiona os detentos, mas com
a porta aberta, talvez manifestando o desejo de liberação, jazem os corpos
adormecidos pela vida carnal.

Acerto de contas na encruzilhada

No local onde se entrecruzam as ruas Tenente Manoel Cirilo e 1º de maio,
aconteceu um acerto de contas mortal que cobriu a pequena Ouro Branco com
uma nuvem negra de medo e sangue. Dois famigerados comerciantes,
conhecidos por resolver seus problemas na bala, tinham também em comum
uma dívida gerada na compra de um bezerro. Marcaram hora e local. Ao meio
dia estavam os dois frente a frente, munidos de suas armas de fogo na mão.
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Como ambos não eram afeitos à negociação boca a boca, o silêncio ditou a
comunicação. Tudo foi interrompido pelo estridente ruído de dois tiros
simultâneos. Passaram-se as horas. Somente quando já escurecia, um
corajoso jovem decide ir ao local. Encontra apenas um corpo estendido. Até
hoje não se tem notícia do devedor.

Quando o bandido virou delegado

Era um carnaval em ano de eleição. No carnaval, o povo já fica eufórico e
juntando com tempo de política, só aumenta a probabilidade de haver brigas.
No domingo de Carnaval, lá no mercado público, uma briga de adversários se
inicia. Quando a luta cessou, um cara que era protetor do candidato da
situação, se organizou para matar o candidato da oposição que havia se
envolvido na briga. Quando viu o que ia acontecer, o candidato da oposição
puxou sua mauser para atirar, só que a pistola engasgou. A bala chocou, não
saiu. Quando ele puxou o gatilho, disparou só a espoleta, mas a pólvora não.
Foi ai que a confusão se instaurou. Dois grupos de muitos homens começaram
a se degladiar. Foi aí que o outro cara teve o tempo de, no meio da confusão
toda, atirar e conseguiu matar o candidato da oposição.

Ele foi preso, mas só que numa prisão melhor do que estar em casa. Lá dentro,
ele aprendeu a atirar como ninguém e, quando foi solto, voltou com fama de
bravo, pois tinha matado um em pleno centro da cidade. Não demorou muito e
ele começou a adquirir riqueza, pois virou uma espécie de guarda-costas acima
da lei. Ele resolvia todo tipo de situação. Até acompanhante do time de futebol
da cidade ele se tornou. Se alguém se atrevesse a querer bater em algum dos
jogadores, era com ele que teria que tratar. Todo mundo tinha medo dele.
Bastava ele chegar e todo mundo se calava. Caso não se calassem, ele atirava
para cima e saía. Começaram a chamá-lo de delegado da cidade, pois resolvia
tudo à sua maneira e não havia prisão que o comportasse.

Certo dia, em plena confusão com um primo, ele foi imobilizado por alguns e
não deu outra. O próprio primo, com uma faca, matou-o no mesmo ponto onde
ele havia matado o candidato da oposição anos antes.

O negro gato

Certa vez, chegou um negro na cidade vestido elegantemente de branco e
procurando um lugar para jogar baralho. Segundo o povo, ele falava numa
língua diferente. Uns diziam que era africano puro, mas não se sabe ao certo.
Perguntava ele: “onde é que tem um carteado aqui?” “Um carteado onde role
muito dinheiro”. Ele se dirigiu para o lugar onde jogavam os homens mais ricos
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da região. Subiu para o salão e começou. Não perdia uma partida. Estava
dominando a mesa. Só que o dono do jogo, esperto, pagava a um transeunte
só para ficar de olho nos jogadores. O ajudante disse: esse negro está
roubando!

Ele percebeu que o cara tinha várias cartas cuidadosamente guardadas no
paletó branco impecável que usava. O dono do jogo, de supetão, puxou o
paletó e cartas se espalharam por todos os lados. O truque era o seguinte: ele
tirava literalmente uma carta da manga e escondia uma carta da mesa para
não aumentar demasiadamente o volume de cartas. Não havia como descobrir,
porque num jogo não são todas as cartas distribuídas. Uma parte fica para
descarte.

Foi então que o dono da mesa e os demais jogadores se levantaram, pegaram
o cabra, colocaram-no de cabeça para baixo e começaram a chacoalhá-lo.
Tinha carta saindo de tudo quanto era lado. Por fim, o dono do jogo atirou-o de
cima do sótão. Mesmo assim, o negro conseguiu a proeza de cair de pé, como
um gato, e saiu correndo. Nunca mais voltou a Ouro Branco.

A primeira história contada tem algumas curiosidades. A primeira é que
ela se passou no ano de 1952, período que antecede a chegada do cinema a
Ouro Branco. Aí reside o que dizemos sobre o cinema como atualizador de
mitos, conforme ideia de Edgar Morin. Antes de conhecerem a história de
Romeu e Julieta pela via fílmica, a história era contada como “O romance do
delegado e de Teresa”. Após o conhecimento da história escrita por William
Shakespeare por meio do cinema, a mesma narrativa passou a ser chamada
de “O Romeu e Julieta do Sertão”, conforme texto datilografado por Inês
Medeiros da Costa, parente de Teresa, protagonista do fato real.
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Texto datilografado por Inês Medeiros da Costa sobre “O Romeu e Julieta do
Sertão”.

Fonte: Arquivo pessoal de Maria Gorete de Lucena Azevedo Medeiros

Certamente

estas

histórias

careceriam

de

maior

atenção

e

desdobramento. Reconhecemos que em trabalhos posteriores esse tratamento
será dado.
Em outras palavras, o cinema ajudou a alimentar e a atualizar o cardápio
de mitos reproduzidos nas querelas locais, ou melhor, permitiu a atualização da
memória coletiva de um lugar. Porém, os hábitos cinematográficos nesses
lugares não se davam como cópia do modelo hegemônico ou primeiro de onde
partem. Naquele cenário, os hábitos aclimataram-se por meio de estratégias
pertinentes, ou seja, que religam o local no global de formas peculiares.
Por motivo de problemas de saúde, Zezeco deixa de transmitir os filmes.
Como sempre, pensando na diversão dos ourobranquenses, mesmo que a
essa altura já existisse um número de aparelhos de televisão considerável na
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cidade, Zezeco faz o convite a dois jovens da Cidade de Parelhas-RN,
chamados Gláucio e Roberto, para, no Mercado Público, dar continuidade ao
trabalho. Em 1983, o empreendimento já está a cargo do jovem Paulo Andrade
da Silva da cidade de Santa Luzia-PB, que fica à frente do Cine até 1984,
quando encerra-se a trajetória do Cinema em Ouro Branco com as últimas
seções sendo exibidas no prédio onde funciona atualmente o Mercado Público
Municipal.
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CENA 3 – DESLOCAMENTOS DE ZEZECO
ÊXODO, RIO DE JANEIRO, PAIXÕES

E assim tem sido minha vida. Sempre
correndo atrás do que é bonito. Leleu
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ABERTURA

Todo deslocamento narra um itinerário. O homem só imprime no livro
cartográfico aquilo que vai conhecendo ou habitando imaginariamente. Exprime
os contornos e as fronteiras à medida que explora corajosamente territórios até
então inexplorados.

O mais remoto deserto, a mais impenetrável floresta foram
sendo povoados com os nossos fantasmas. E hoje todos os
lugares começam por ser nomes, lendas, mitos, narrativas. Não
existe geografia que nos seja exterior. Os lugares — por mais
que nos sejam desconhecidos — já nos chegam vestidos com
as nossas projeções imaginárias. O mundo já não vive fora de
um mapa, não vive fora da nossa cartografia interior. (COUTO,
2009, p. 67-68).

A atitude de desbravar mundos é desafiadora, tanto quanto é crísica
porque nos desabituamos à ausência de rastros, de estradas já prontas e
pavimentadas. Nos esquivamos ante qualquer terreno pantanoso ou mata
fechada no mundo das ideias. Limitamo-nos a permanecer sentados,
sedentários; optamos sempre pelo mais fácil, aquilo que nos mobilize o mínimo
possível.

O sedentarismo inaugurava a ideia de exílio. Viajar passou a
ser um apetite que necessitava de ser cerceado. Semear era
preciso. As terras passaram a ser objecto de posse. A ideia de
fronteira inscreveu-se como silenciosa lei. Mais além,
começavam os domínios dos outros. O mundo passou a ter um
“dentro” e um “fora”, um “cá” e um “lá”. E a viagem passou a
comportar riscos acrescidos. Cresceu o medo de não mais
voltar. A primeira epopeia da literatura — a história de Ulisses
— é a narrativa de um regresso. A exaltação do retorno
sublimava o receio da partida. (COUTO, 2009, p. 67).

A ampliação de possibilidades de vida está justamente no contrário do
sedentarismo: desvelamento e itinerância; atitudes que estão inexoravelmente
presentes na nossa base antropológica. Sempre estamos partindo para o
desconhecido

e,

para

realizar

esse

deslocamento,

precisamos

ser
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impulsionados, motivados, desmobilizados. Sobre isso, diz Mia Couto (2012, p.
69): “Consumimo-nos nesse momento em que, mesmo parados, partimos à
procura do que não podemos ser. Estamos recriando o mundo, refazendo-o a
jeito de um livro da nossa infância”. Se pararmos para pensar, veremos que a
nossa relação com as ideias em movimento e o deslocamento nunca foi uma
relação objetiva, fria, isenta de marcas inconscientes. Foi uma ciência do
concreto, mais próxima de uma “lógica do sensível” (LÉVI-STRAUSS, 2008),
reconhecendo uma lógica do aqui e agora da vida e recuperando num
processo contínuo os resíduos de eventos empíricos com rigor mito-lógico de
construção de analogias e generalizações. “E foi assim: o mais remoto deserto,
a mais impenetrável floresta foram sendo povoados com os nossos fantasmas.
E hoje todos os lugares começam por ser nomes, lendas, mitos, narrativas”
(COUTO, 2009, p. 66).
Falemos agora do desvelamento e itinerância de nosso personagem.
Transportamo-nos para o ano de 1961 e, no cenário, deparamo-nos com
o já recorrente Nordeste marcado por ausências: ausência de chuva, de
plantação, de pasto, de oportunidades para os jovens. O que restava à maioria
da população, especialmente à população masculina e jovem, era partir. Partir
do interior para o centro do Brasil. Seguindo a tendência histórica da época, no
que antecede à grande seca do ano de 1962, Zezeco viaja para o Rio de
Janeiro com o desejo de acumular dinheiro e buscar melhores condições de
vida. A seca natural e especialmente seus efeitos artificialmente produzidos
pelos governantes da época expulsavam o sertanejo de suas cidades de
origem para se tornar mão de obra barata nas grandes capitais e aumentar,
assim, os bolsões de pobreza e acentuar as desigualdades.
Partia o jovem de 18 anos cheio de saudades, mas com a cabeça cheia
de sonhos rumo ao desconhecido. Ao chegar ao Rio de Janeiro, é recebido por
familiares que haviam migrado em levas anteriores e já haviam se estabelecido
na capital carioca.
Todas as vezes que nos deslocamos, ampliamos em conhecimento.
Quando nos permitimos sair de um lugar, não voltamos mais; não nos
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encaixamos mais de forma definitiva no ponto da partida. Quando nos
deslocamos cognitiva ou geograficamente e pisamos territórios desconhecidos,
experimentamos o desregramento de todos os nossos sentidos. Todos eles
precisam ser acionados de maneira apurada para que possamos prestar
atenção, sentir a atmosfera do desconhecido, agregar os ruídos, tatear e nos
embrenhar no novo para, então, anunciar a nossa experiência de metamorfose.
Trata-se de uma experiência individual, dado que está ligada à
experiência de sair de si, do trivial, para experimentar o novo, o inaugural.
Implica deslocar-se do que já está estabelecido e ocupar uma nova posição no
conhecimento de dentro e de fora; lapidar informações dando-lhes o caráter de
conhecimento novo consolidado. Esse tipo de experiência não se transfere,
porque implica em representações com base em subjetividades. Essas sim,
absolutamente individuais e que se expressam de maneira única, não podendo
ser repetidas nem pela mesma pessoa. O máximo que pode ser feito é falar a
respeito, dar algumas pistas, jogar fagulhas, mas a representação e a escolha
dos sinais pertinentes são da ordem do individual.

Primeira foto enviada do Rio de Janeiro em 03 de julho de 1961, conforme
dedicatória escrita no verso por Zezeco, para seus pais.

Fonte: Arquivo pessoal de Gorete Lucena.

103

O fenômeno demográfico-social brasileiro, conhecido historicamente
como êxodo rural nordestino, atingiu seu apogeu entre as décadas de 60 e 80
do século XX. Tinha como local de partida as pequenas cidades de vida rural
do interior do Nordeste e, como lugar de destino, o centro-sul do país, espaços
de maior desenvolvimento industrial e econômico naquela época. O principal
fator repulsivo dos migrantes eram as más condições climáticas nordestinas,
especialmente os longos períodos de estiagem. Some-se a isso o vislumbre da
possibilidade de acúmulo de capital financeiro para que fosse investido nos
seus lugares de origem. Nesse processo de itinerância, muitos desses homens
acabavam por fixar moradia, especialmente nas capitais do Rio de Janeiro e de
São Paulo.
A economista e demógrafa Ana Amélia Camarano (1997) caracteriza o
fenômeno do êxodo rural, ou a “desruralização brasileira”, como costuma
nomear, como um fluxo de deslocamento intermitente que atingiu momentos de
ebulição em determinados momentos, desaceleração em outros, mas que
continua em atividade até os dias atuais. Escreve Camarano (1997, p. 303) que

entre 1960 e 1980, o êxodo rural brasileiro alcançou um total
de 27 milhões de pessoas. Poucos países conheceram
movimentos migratórios tão intensos num curto intervalo de
tempo, que se considere a proporção ou a quantidade absoluta
da população rural atingida.

As cifras demográficas e censitárias são verdadeiramente relevantes e,
ainda que não consigam dar conta das individualidades, deixam claro que
grandes grupos na segunda metade do século XX foram levados a exercerem
o movimento que fazíamos na época em que éramos caçadores coletores. É
impressionante perceber que era ainda o fator climático ligado à produção da
própria subsistência o impulsionador do deslocamento em massa. Impressiona,
na verdade, perceber que, no nível de complexidade política de um grande país
na década de 1960, grande parte de sua população ainda encontrar-se exposta
a intempéries do clima, no caso dos nordestinos que eram a maioria, a má
administração dos tempos de seca prolongada.
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Zezeco resolveu entrar nas cifras da desruralização brasileira, sem
ocupar de forma fatalista e definitiva esse lugar. A experiência do
deslocamento é uma experiência de crise. Na acepção de Edgar Morin (2013,
p. 09), trata-se de situações que “agravam as incertezas, favorecem os
questionamentos; podem estimular a busca de novas soluções e também
provocar reações patológicas, como a escolha de um bode expiatório. São,
portanto, profundamente ambivalentes”. Em tais situações, adverte o pensador
francês, é preciso “ser sensível à ambiguidade”, ou seja, estar apto para
defrontar-se com a apresentação de duas possibilidades diferentes ou
contrárias, “ou de duas faces, não se sabendo qual é a verdadeira” (Idem).
No processo de êxodo, Zezeco e seus contemporâneos depararam-se
com o melhor e o pior que a ambivalência de um fenômeno dessa magnitude
podia levar a experimentar. Ao passo que se deslocavam de um cenário de
seca, fome e falta de emprego, e se aproximavam do lugar tido como o das
oportunidades, descortinava-se um outro fenômeno: um novo modelo de
discriminação xenofóbica, interna a uma mesma nação, que agora classifica as
pessoas por seus sotaques, formas, usos e jeitos de viver.
Mas, como já advertia no século XIX o poeta alemão Friedrich Holderlin,
citado pelo próprio Morin, “onde cresce o perigo, cresce também o que salva”
(HOLDERLIN apud MORIN, 2013, p. 24). Holderlin está falando de crise e
mais, dessa situação ambivalente, na qual nos é possibilitado fazer escolhas
determinantes. O êxodo rural brasileiro criou zonas de prosperidade ao lado de
zonas de miséria humana.
Ainda assim, o sonho acalentado coletivamente pelos migrantes era o de
prosperar financeiramente para que fosse possível fazer o caminho de volta e
aplicar esses novos recursos em suas vidas. Seguindo essa tendência histórica
inicial, Zezeco migra para a capital do Rio de Janeiro, mas foi o percurso e
especialmente as imagens que ele capturou daquela cidade já cosmopolita e
agitada culturalmente que marcaram o diferencial em sua história. Diferencial
esse que não caberia numa cifra quantitativa.
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Ao chegar ao Rio, tendo em vista que ele havia cumprido 18 anos,
alistou-se e serviu ao exército brasileiro. Naquele ambiente, ele pode lançar
mão dos artifícios aprendidos na infância e adolescência quando trabalhava
como vaqueiro.

Soldado Lucena 2153

Fonte: Arquivo pessoal de Alinete Alves de Lucena.

Seu tempo como militar não durou muito. O espírito inquieto de Zezeco,
ansioso por descobrir o novo, não o deixou ser um soldado totalmente
obediente. Zezeco sempre foi desconforme; nunca esteve fatalmente e
comodamente estabelecido em nenhum lugar. Os lugares em que se
estabeleceu tornavam-se o espaço da transcendência na imanência. A
desobediência em lugares de vigilância e punição institucionalizadas não é
uma característica das mais bem-vindas. Sua saída do exército se deu por uma
situação que poderia ser bem enquadrada nos moldes do cinema.
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Em 1962, ano em que o Brasil estava em efervescente ebulição,
especialmente na capital carioca, após a conquista do bicampeonato mundial
de futebol na Copa do Mundo realizada no Chile, Zezeco, mesmo servindo ao
Exército na “cidade maravilhosa”, não queria ficar de fora dessa festa. O que
faz? Foge do quartel, encontra seu tio Francisco Inácio da Luz, conhecido por
Chico de Antônia, e saem passeando pela cidade em festa montados numa
lambreta em alta velocidade. A aventura acaba em tragédia. Em determinado
ponto da praia de Copacabana, a lambreta desgovernou-se e eles foram
surpreendidos por um banco de areia. A motocicleta deu saltos no ar e os dois
passageiros foram lançados na beira da praia. A lambreta caiu sobre as pernas
de Zezeco e as fraturou seriamente. O resultado de tudo isso é que nosso
personagem foi convidado a se retirar do Exército. No tratamento de
recuperação do acidente, descobriu que estava acometido de distrofia
muscular, problema hereditário recorrente entre seus familiares de Ouro
Branco.

“Lembranças do acampamento da Barra da Tijuca em 6-6-61”. Assim dedica o
Zezeco a foto enviada aos seus pais.

Fonte: Arquivo pessoal de Alinete Alves de Lucena.
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Zezeco servindo ao Exército Brasileiro no Rio de Janeiro

Fonte: Arquivo pessoal de Alinete Alves de Araújo

Após isso, executou alguns trabalhos informais, até fixar-se formalmente
na

atividade

de

cobrador

de

transporte

coletivo.

Nessa

época,

simultaneamente, no Rio de Janeiro se consolidavam as construções de
residências improvisadas nos altos dos morros, as favelas, nas quais se
aglomeravam os primeiros migrantes oriundos de todas as partes do país e, ao
mesmo tempo, a cidade se consolida como o centro das manifestações
artístico/culturais do Brasil. No mesmo momento histórico em que deixou de ser
a capital federal, torna-se a capital cultural e imagética do Brasil. Suas
paisagens passaram a povoar o imaginário dos brasileiros e as imagens de
suas belezas naturais percorriam o mundo. Zezeco conheceu o Rio de Janeiro
da recém-chegada televisão, dos festivais de Música Popular Brasileira, do
início da especulação turística internacional e dos carnavais/espetáculo. O
maravilhamento com esse cenário levou Zezeco a agir com estratégia, ou seja,
“modificar sua ação em função das informações recolhidas e do acaso. Traz
em si a consciência da incerteza com que se vai deparar, comportando por isso
mesmo uma aposta” (MORIN, 2013, 25). Para quem faz das situações
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imanentes o lugar da transcendência, ser cobrador para Zezeco representou a
possibilidade de, tal qual turista, viajar pelas paisagens multicoloridas de um
Rio de Janeiros de contrastes evidentes. Um passeio diário por um
caleidoscópio de situações, de cheiros e, sobretudo, de imagens diversas.
Foi esse espírito poético que, à maneira do cinematógrafo, Zezeco
apaixonadamente resolveu capturar e quis a todo custo injetá-lo no lugar de
onde ele havia partido. É esse o êxodo de Zezeco. Soube ser sensível à
contradição dos dois cenários que estavam diante dele: o interior do Rio
Grande do Norte, pobre e seco, e a capital do Rio de Janeiro, próspera e
combustiva. Essa ambivalência que, segundo Morin, leva à crise, é a mesma
que suscita uma solução criativa para que se rompa com ela e que se pense e
viva um outro modo. “Se não houver essas múltiplas sensibilidades para a
ambiguidade, para a ambivalência (ou contradição), para a complexidade, será
muito pequena a capacidade de entender o sentido dos acontecimentos”
(MORIN, 2013, p. 14). Foi preciso reorganizar-se e ele o fez pela não
resignação à parte prosaica de seu movimento itinerante, que estava ligada à
obrigação da sobrevivência. Ao invés disso, optou pela captura do que lhe
parecia mais poético, que era a paixão pela arte e a cultura. Foi então que
elaborou sua estratégia de retorno, pautada na injeção de um capital
diferenciado do capital financeiro. Zezeco pôs em prática o que Edgar Morin
chama de o “bem pensar”, que significa

tratar de contextualizar e globalizar nossos conhecimentos e
também estar consciente da ecologia da ação [...]. Os efeitos
da ação dependem não só das intenções do ator, mas também
das condições próprias do meio em que se desenrola. (MORIN,
2013, p. 24).

Zezeco agiu como o cinematógrafo: capturou imaginariamente múltiplas
imagens do espírito metropolitano de um tempo e de um lugar e projetou-as no
pequeno cenário rural.
Por que o cinema? Ele entrou em sua vida por meio de uma dupla
paixão: primeiramente, a paixão que sempre acalentou pelas múltiplas formas

109

de arte, somada à paixão por uma das herdeiras de uma tradicional família
carioca chamada Werneck. A senhorita da alta sociedade carioca viveu um
romance bandido com o nordestino galanteador. Para a família que já havia
programado o destino da jovem, o relacionamento com o migrante pobre
representava um perigo que precisava ser revertido a todo custo. O resultado
foi a transferência da garota para o exterior, para que ficasse à prova de
qualquer perigo.
O romance proibido deixou marcas fortes na vida de Zezeco. Foi a
senhorita rica que apresentou para ele o cinema. A necessidade de manter a
intensidade daquela dupla paixão tornou-se o objeto do desejo de Zezeco. À
maneira do personagem Leléu do filme Lisbela e o prisioneiro (2003), Zezeco
percebeu que, na realidade, tudo o que ele mais queria era manter ou repetir a
mesma emoção que sentiu ao estar entregue às suas duas paixões: a
senhorita Werneck e o cinema. Era esse o cenário que as lentes
cinematográficas imaginárias de Zezeco trataram de capturar. Porém, capturar
não era o suficiente: à maneira do cinematógrafo, faltava o espaço propício
para projetar tais imagens.

O RETORNO E A DESORGANIZAÇÃO DO CENÁRIO DA PARTIDA

Toda viagem de ida e volta tem um pouco de Ilíada e de Odisseia. Os
longos poemas épicos gregos com mais de três séculos, e cuja autoria é
atribuída ao cego e mendicante Homero, em linhas gerais tratam de uma
partida árdua para a guerra e de um retorno de um heroico guerreiro à sua
pátria, o bravo Ulisses. A viagem total é cheia de infortúnios, peripécias e crises
que promovem no personagem central uma necessária metamorfose. Ainda
que conserve alguns traços fundamentais, já não é o mesmo Ulisses que
retorna aos braços da incansavelmente esperançosa Penélope. Trata-se de um
Ulisses que é o mesmo e outro. Foi preciso mutilar-se, desfazer-se de partes
necrosadas e lançar mão de novas estratégias de superação. Foi preciso
tornar-se um estrangeiro de si e em sua própria terra.
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Zezeco, personagem central deste roteiro, é o Ulisses do Nordeste do
Brasil, que precisou viver na carne e na psique a metamorfose provocada e
proporcionada pela itinerância geográfica, cognitiva e imaginária a que se
submeteu.

Seu

deslocamento

geográfico

provocou

um

deslocamento

imaginário e vice-versa. Esse movimento ininterrupto e não linear faz com que
esse estrangeiro volte ao lugar inicial de maneira inaugural, primeira, como
sugerido também no poema de T. S. Eliot. O poeta norte-americano
sabiamente escreveu "e o fim de todas as nossas explorações será chegar ao
lugar de onde saímos e então conhecê-lo pela primeira vez". Corroborando
com essa afirmação, a doutora em literatura Júlia Kristeva, cuja obra
Estrangeiros para nós mesmos (1994) faz uma obsessiva incursão pelo
misterioso mundo dessa figura arquetípica que fascina, intriga e causa
estranhamento por entre os tempos, diz

Desde [...] Montesquieu até [...] Voltaire, para citar os mais
célebres, a ficção filosófica povoa-se de estrangeiros que
convidam o leitor a uma dupla viagem. Por um lado, é
agradável e interessante expatriar-se para abordar outros
climas, mentalidades, regimes; mas por outro lado e acima de
tudo, esse deslocamento somente é feito com a finalidade de
voltar a si mesmo e para a sua casa, para julgar ou rir de
nossos limites, de nossas estranhezas, de nossos despotismos
mentais ou políticos. (KRISTEVA, 1994, p. 140).

Esse tipo de viagem de que fala a autora é baseada no estilo de um
viajante que retorna, mas não é o retorno do idêntico, do mesmo que retorna. A
potência do retorno, da circularidade, é a de voltar como sendo o mesmo e
outro. Um mesmo que agregou em si uma porção de outros e retorna, ainda
que não volte. Como diz o biólogo e literato Mia Couto (2011, p. 45), “quem
parte de um lugar pequeno, mesmo que volte, nunca retorna”. Amplie-se a
ideia de “lugar pequeno” não como algo dimensionável, quantificável.
Representa, na verdade, o lugar anterior à viagem/deslocamento, o ponto de
repouso de onde se parte. Os espaços vão sendo preenchidos e isso pede
ampliação, crescimento. O lugar pequeno é sempre o estágio anterior à viagem
sem volta. Para ampliar o que se tem ou assimilar algo novo, temos que
também abrir mão das certezas e limpar os espaços necrosados para receber
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o novo. Como diz o educador indígena Daniel Munduruku (2010), um itinerante
não pode carregar muita bagagem. Temos que nos apropriar apenas do
essencial de cada experiência.
Retornar ao lugar de partida é torná-lo de novo possível; é imaginá-lo de
outra forma, reinventá-lo. Reinventar o real é pensá-lo e vivê-lo a partir de uma
outra perspectiva. E não é essa uma das possíveis definições para o cinema?
Não faz o cinema sempre esse duplo movimento de transformar o real em
imaginário e o imaginário em real?
A possibilidade de injetar poesia na prosa da vida foi tornada concreta
na construção da primeira tecnologia do cinema: o cinematógrafo, construído
no apagar das luzes do século XIX pelos irmãos franceses Auguste e Louis
Lumière. Essa nova lente nasceu máquina com propósitos técnicos e
científicos, como a maioria das outras tantas inventadas pelo homem em sua
intensa busca curiosa por ver o infinitamente distante, o infinitamente pequeno
e o infinitamente complexo (ROSNAY, 1997). A engenhoca, que ao mesmo
tempo capturava e projetava imagens sequenciadas, tinha o propósito primeiro
de servir como meio de análise do movimento das coisas e do homem. Porém,
de forma proposital ou mágica, o espetáculo tomou posse dessa invenção.
“Tomar posse é o termo: o cinematógrafo poderia ter dado, também, realidade
a um sem-número de possibilidades práticas”, mas foi a função de provocadora
de sonhos que sobressaiu-se (MORIN, 1997, p. 25).
A metamorfose do cinematógrafo em cinema se deu na inclusão do
fantástico, algo de mágico propositalmente fabricado nos enredos importados
do teatro, nos truques de aparição e desaparição do ilusionismo e da
composição de cenários como se fossem pinturas que se movem. A
visualização da possibilidade de “encantar” o cinema e no cinema levou o
mágico circense George Mèlies a alterar magicamente os cenários ordinários e
temporalmente reais dos irmãos Lumière. “Com exatidão, diremos que a
metamorfose foi o truque não só cronologicamente primeiro, mas o truque
primordial” para trazer a arte do espetáculo ao cinema (MORIN, 1997, p.79). O
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tempo no cinema já não necessita obedecer ao cronos. Pode-se brincar com
ele retrocedendo-o, acelerando-o, pausando-o.
Sugerimos que o jogo das imagens em movimento que caracteriza o
cinema, essa forma estética que se consolida como arte, a sétima, numa
escala temporal posterior às demais, opera um processo cognitivo de
itinerância no sujeito que se vê exposto e empaticamente convidado a transitar
por territórios, cenários, paisagens, estilos de vida e posturas tão diferentes e
tão iguais que corroboram com a tese levistraussiana de que a universalidade
do humano reside na sua multiplicidade. Nesse modo de ser múltiplo, muitas
são as similitudes que caracterizam o antropos em diferenciação dos demais
animais. Somente o homo sapiens gerou uma curiosidade sistemática sobre as
outras etnias e culturas; somente ele é capaz de duplicar a realidade,
representá-la; projetar futuros, narrar fatos a posteriori; somente ele saiu para
explorar os cantos mais remotos da terra em busca da classificação, da
definição por contraste e comparação.
Nesse deslocamento itinerante em sentido ampliado, o homo sapiens,
da regra, da técnica e da razão, encontra-se com sua dimensão demens,
conforme descrita por Edgar Morin (2004), como sendo a dimensão da loucura,
da desmesura, das paixões desenfreadas, da insubmissão, da criação e do
interesse incontido e consciente pelas imagens. Sobre esse último ponto,
escreve o filósofo italiano Giorgio Agamben (1998, p. 67) que

O homem é o único animal que se interessa às imagens
enquanto tais. Os animais interessam-se bastante pelas
imagens, mas na medida em que são enganados por elas.
Podemos mostrar a um peixe a imagem de uma fêmea, ele irá
ejetar o seu esperma; ou mostrar a um pássaro a imagem de
outro pássaro para o capturar, e ele será enganado. Mas
quando o animal se dá conta que se trata de uma imagem,
desinteressa-se totalmente.

O mais curioso é que, conforme desenvolve Agamben (1998, p. 68), o
homem é o animal que, ao contrário dos demais, potencializa seu interesse
pelas imagens justamente quando as reconhece como tais. “Uma definição do
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homem, do nosso ponto de vista específico, poderia ser que ele é o animal que
vai ao cinema. Ele interessa-se pelas imagens uma vez que tenha reconhecido
que não se tratam de seres verdadeiros”. Não só nos interessamos, como
criamos imagens, compomos cenários, elevamos pessoas de carne e osso ao
status de divindades, as estrelas.
Ainda Agamben (1998, p. 73), reportando-se à criação do novo, tomando
como base a criação em cinema, diz que “no fundo de cada ato de criação há
um ato de des-criação”. E, recuperando Gilles Deleuze, argumenta

cada ato de criação é sempre um ato de resistência. Mas o que
significa resistir? É antes de mais nada ter a força de des-criar
o que existe, des-criar o real, ser mais forte que o fato que aí
está. Todo ato de criação é também um ato de pensamento, e
um ato de pensamento é um ato criativo, pois o pensamento
define-se antes de tudo pela sua capacidade de des-criar o
real. (Idem).

Essa des-criação do real movimenta no sujeito estratégias cognitivas
que são encurraladas e tornadas originais quando defrontadas com o novo.
Ao retornar à cidade de Ouro Branco, Zezeco, à maneira de Ulisses, já
metamorfoseado após a experiência de crise, realiza a profanação dos
cenários triviais da vida daquele lugar. O trivial são todas as afirmações
demasiado aparentes, anúncios previsíveis, facilmente identificados por lentes
simplificadas. No caso de Ouro Branco, como em tantas outras cidades do
interior do Nordeste brasileiro na década de 1960, essa trivialidade se
constituía na demarcação dos grandes determinismos de seca, fome, miséria,
marginalidade, exotismo. A figura do nordestino foi associada ao atraso
tecnológico, à ausência de escolaridade, à predisposição para o trabalho
braçal, ao sotaque diferente. Tais características tornaram-se de tal maneira
acopladas ao imaginário coletivo brasileiro sobre o Nordeste que, ainda nos
dias atuais, tem sequelas e efeitos colaterais discriminatórios.
Como romper com a trivialidade de um cenário se só constelamos
conhecimento a partir da contingência, do paradigma? Não há uma fórmula
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pronta e direta para aplicação, mas qualquer intervenção requer espíritos
contemporâneos, como no dizer de Giorgio Agamben (2009). Pessoas capazes
de “enxergar o escuro na luz”, ou seja, ver o que não está posto ou o que se
quis artificialmente ocultar. Ser contemporâneo nesta visão, não é uma
situação cronológica e, sim, uma atitude política.
Para esse filósofo italiano, contemporaneidade não é uma questão de
época como está no dicionário; é muito mais uma atitude de “suspender o
passo e ver o escuro na luz” em qualquer esfera da vida, seja intelectual,
política, ambiental, social, cultural, entre outras (Idem). Em qualquer ciência, os
pensadores mais seminais, aos quais recorremos a cada instante, são aqueles
sujeitos que foram e continuam a ser capazes de ver na bruma escura dos
tempos; de ver o que ninguém viu; de olhar o que não está na visibilidade de
seu tempo, ou seja, pensamentos que não se cristalizam nos enunciados que
vivem às voltas com os paradigmas e as teorias prontas. Contemporâneo é
aquele sujeito que sabe lidar sabiamente com a parcialidade das informações;
que não se enclausura de modo definitivo no que é um cânon; que usa
múltiplas lentes para lidar com o conhecimento; que é capaz de ver fora da
luminosidade, do aparente; capaz de ver aspectos outros do mundo; de
politizar o pensamento e não submeter a si e aos outros à crueldade do mundo.

Contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu
tempo, para nele perceber, não as luzes, mas o escuro. Todos
os
tempos
são,
para
quem
deles
experimenta
contemporaneidade, obscuros. Contemporâneo é, justamente,
aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de
escrever mergulhando a pena nas trevas do presente.
(AGAMBEN, 2009, p. 62-63).

Ações contemporâneas conseguem tocar em feridas abertas ou acariciar
desejos, os mais arquetípicos ou mais essenciais da condição humana. As
pessoas que agem contemporaneamente respondem ou desorganizam as
demandas dos tempos, interferem no universo das ideias e no universo das
práticas; no mundo das palavras e no mundo das coisas. Interferem nas
certezas finais que estavam estabelecidas; profanam os determinismos. Com
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essas atitudes, é possível abrir uma zona de indeterminabilidade; uma zona
crísica que criativamente pode irromper num modelo outro de vida; um modelo
orginalmente gestado na criatividade humana; a construção de um cenário
outro no mesmo. Nessa concepção, Zezeco é um contemporâneo.
Sucumbir à trivialidade não é a atitude que se encaixa melhor à condição
humana, já que somos tão inadaptáveis e capazes de modificar o mundo à
nossa volta para atender às nossas necessidades. No dizer de Edgar Morin, “a
máquina humana é não trivial, ela não é determinista”. Como haveria de
sucumbir aos determinismos que vêm de fora para dentro? “Todas as grandes
figuras históricas são máquinas não triviais: Jesus, Maomé, De Gaulle”
(MORIN, 2004, p. 93). São todos esses exemplos de sujeitos que conseguiram
operar para além da claridade excessiva de seus tempos, por isso sempre se
reatualizam no presente.
O que fazer para ver o escuro na luz? Ou melhor, como tornar aparente
o

que

está

difusamente

escondido

na

hegemonia

dos

paradigmas

deterministas? Seguindo a sugestão do próprio Agamben (2007), é preciso
profaná-los.
Profanar é devolver ao uso comum algo que nós mesmos em algum
momento acabamos por sacralizar, ou seja, por afastar divinamente da vida
cotidiana. Costuma-se atribuir essa expressão a intervenções contra imagens
religiosas, túmulos, sarcófagos, entre outros objetos colocados em redomas
reais ou imaginárias. Mas, o filósofo Agamben esgarça esse entendimento e
transforma o ato de profanar em uma atitude política e necessária ao tempo
presente. Sugerimos que Zezeco profanou o determinismo imposto ao homem
nordestino de que era fatalmente necessário realizar o prosaico êxodo rural e
retornar com algum capital financeiro para injetar em sua terra natal. Profanou
essa situação, aparentemente fatalista e terminal, e realizou um êxodo poético,
onírico. Deslocou-se “mito-logicamente”, conforme expressão de Lévi-Strauss,
retirou do eixo da previsibilidade a lógica racional das maneiras (“mitos”) de
representar, enunciar e controlar as condições biológica, psíquica e social.
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Como “corpo poroso” (CYRULNIK), deixou-se afetar, impregnar,
embeber pela magia e encantamento do cinema e também pelo cenário de um
tempo de expansão das capitais brasileiras que traziam consigo um intenso
calor cultural. Mas não só. Acumulou experiências, imagens e sonhos, e
percebeu o quão mesquinho seria economizar e guardar para si essa reserva.
A exemplo do cinematógrafo, esse sujeito contemporâneo capturou a
atmosfera de uma situação cosmopolita do Rio de Janeiro-RJ e a projetou na
pequena cidade de costumes rurais da qual havia partido.
Fazer esse movimento não é fácil. Não se investe um capital, mesmo
que seja de sonho, se a proposta não for ousada. Era preciso perceber que,
para instituir e multiplicar seu capital de sonho, seria preciso profanar também
hábitos de vida fatalmente sacralizados. Era mais do que nunca preciso tocar
no socialmente consagrado “para libertá-lo (e libertar-se) do sagrado”
(AGAMBEN, 2007, p. 10). “A profanação não permite que o uso antigo possa
ser recuperado na íntegra... O que se pode fazer é apenas um novo uso”. Em
outras palavras, o cenário da partida fisicamente falando não iria passar por
transformações; a própria política de submissão da pobreza não iria mudar,
mas, seria possível dar novos usos às práticas de viver.
Agamben (2007, p. 8-9)atém-se à profanação como uma ação que
precisa emergir do humano para que se possa enxergar fora do “sistema”, das
condições paradigmáticas que parecem fatalmente instauradas. O filósofo quer
incitar à profanação daquilo que parece improfanável, que é a condição de vida
capitalista/consumista. “É com a profanação que se pode resistir a tudo isso, e
que se pode tentar uma nova política, um novo ser humano, uma nova
comunidade, pensando e promovendo o avesso da vida nua, a potência da
vida, e a vida humana como potência de ser e de não ser”.
Recuperando Benjamin, Agamben (2007, p. 70) faz a descrição sacra do
capitalismo, dizendo que ele:

não representa apenas, como em Weber, uma secularização
da fé protestante, mas ele próprio é, essencialmente, um
fenômeno religioso que se desenvolve de modo parasitário a
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partir do cristianismo. Como tal, como religião da modernidade,
ele é definido por três características: 1. É uma religião cultual,
talvez a mais extrema e absoluta que jamais tenha existido [...].
2. Esse culto é permanente [...] não é possível distinguir entre
dias de festa e dias de trabalho, mas há um único e ininterrupto
dia de festa, em que o trabalho coincide com a celebração do
culto. 3. Não está voltado para a redenção ou para a expiação
de uma culpa, mas para a própria culpa.

Agamgen chama de improfanável o capitalismo, justamente pelo fato de
ele ser mestiço, mimético, atualizável em relação às novas necessidades
gestadas nos tempos. Mais ainda por estarmos de tal maneira expostos à
claridade desse modo cultual de produção, que não conseguimos enxergar o
escuro, ou seja suas implicações ulteriores e posteriores. O autor incita que é
preciso pensar e sugerir um novo uso ao capitalismo. “Trata-se de procurarmos
libertar-nos da asfixia consumista em que estamos metidos, e se trata, ao
mesmo tempo, de afastar-nos da sacralização do eu soberano de Descartes, e
chamar a atenção para o impessoal, o obscuro, o pré-individual da vida de
cada um de nós” (AGAMBEN, 2007, p. 10). Estar mais perto de algo de novo,
algo que é resultado de um corpo-a-corpo com os dispositivos do poder que
procuram subjetivar, no direito, as ações humanas.
É preciso acreditar na possibilidade criativa humana que é sempre
inaugural em suas proposições. Toda ideia criativa aposta no abandono das
certezas absolutas apresentadas; abandona a linearidade ascendente das
ideias paradigmáticas; abandona a excessiva normalização e opera nos limites,
nas margens.
Será preciso propor politicamente um outro modelo de civilização, que é
criador porque resistente à crueldade do mundo. O modelo da resistência que
propõe Edgar Morin (2004) não é aquele que somente se choca com o padrão
vigente, mas que acolhe simbioticamente a diversidade de posições para
interferir no padrão. Trata-se de um ato libertador e criador. “Resistir é criar”
(MORIN, 2004).
A ideia de resistência que atravessa as propostas de Edgar Morin tem a
ver com uma ética que articula o que ele chama de poético com o que é da
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ordem do prosaico da vida. A prosa está nas restrições que sofremos pelas
contingências que nos são impostas, e pelo cegamento em relação ao discurso
trivial e determinista dos tempos. A poesia é a emoção, o fogo, o amor, a
simpatia, a celebração, o jogo na resistência à crueldade do mundo e à
barbárie humana. “Sempre há um sim que anima o não, um sim à liberdade,
um sim à poesia da vida”.

Falo de autoética, de sócio-ética, de antropo-ética e de ética
planetária. Isso porque vejo o indivíduo, a sociedade e a
espécie como categorias interdependentes. Diante de toda a
complexidade contemporânea não há como descartar alguma
dessas perspectivas. O problema atual da ética não é o dever,
a prescrição, a norma. Não precisamos de imperativos
categóricos. Precisamos saber se o resultado de nossas ações
corresponde ao que queríamos para nós mesmos, para a
sociedade e para o planeta. Já sabemos que não basta ter boa
vontade, uma vez que em nome dela foram cometidas
inúmeras ações desastrosas. A minha ética é uma ética do
bem pensar e está implícito nisso toda a minha ideia de
pensamento complexo. (MORIN, 2004, p. 63).

Também aqui a noção de resistência veste bem o personagem Zezeco.
“A capacidade de criar o novo existe de maneira latente na humanidade:
ela tem, por si mesma, potencialidades genéricas”. (Idem, p. 76). Urge ser um
homem metamórfico que conserva em si algo do passado, mas carrega uma
investidura nova. A metamorfose opera-se nos limites da “autodestruição e
autoconstrução de um ser que é o mesmo e, ao mesmo tempo, é outro”
(MORIN, 2004, p. 81). A resistência é a ação de esperança na desesperança,
como defende o apóstolo Paulo em seu epistolário que conta de suas
experiências de disseminação dos ensinamentos cristãos. Essa afirmação, já
presente no antigo testamento bíblico, se atualiza nos dias de incerteza que
paira na globalização dos problemas ambientais, bélicos, sociais, culturais,
como o pedido de Morin (2004, p. 83): “experimentemos ter um pouco de fé no
improvável, mas tentemos também agir para que ele aconteça”. Agir para que o
improvável aconteça é cultivar o que Morin (2004, p. 73) chama de “riquezas
humanas não calculáveis como a generosidade, os atos gratuitos, a honra, a
consciência”.
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Todas essas ações demonstram o quão é importante a proposta que
vem do infinitamente pequeno, ou seja, das atitudes que surgem na esfera
micro e que precisam universalizarem-se, ou seja, tornarem-se macro,
infinitamente grandes. Começar a pintar a própria aldeia, até tornar-se
universal, conforme sugere sabiamente Liev Tolstói em sua conhecida frase “se
queres ser universal, começa por pintar tua própria aldeia”, que ganha projeção
na ideia de promoção da resistência a partir da não violência. Hoje, mais do
que nunca, somos recrutados a pintar uma aldeia que é global, que é
multicolorida, multifacetada, com todas as caras e todos os nomes, mas
ocupando um mesmo espaço, ou um mesmo destino comum, como diz Edgar
Morin. Somos chamados a ser universais e particulares ao mesmo tempo. Não
teria sido Zezeco um pintor que, com destreza e ousadia, teria pintado bem a
sua própria aldeia?
Zezeco era um sujeito desterritorializado, ou seja, era estrangeiro no Rio
de Janeiro, o lugar para onde migrou e, ao fazer o movimento de retorno para
Ouro Branco-RN, tornou-se estrangeiro em sua própria terra. Estrangeiro pela
recusa da repetição do padrão determinista a que estava fadado. Esse sujeito
híbrido, era o mesmo e outro. Não se reconhecia em definitivo na pátria para
onde partira e já não se reconhecia definitivamente, do retorno, na pátria de
partida.
Percebendo-se impossibilitado de enquadrar-se padronizadamente na
pátria de partida e retorno, ele resolveu o problema inventando uma outra
pátria. Criou o lugar da possibilidade, da transcendência, da metamorfose.
Esse verdadeiro mecenas da sétima arte profanou o imaginário mítico
local. Com a injeção de seu capital de sonho presente nas películas projetadas,
desorganizou os mitos que já estavam consolidados coletivamente e acabou
por permitir a atualização de tais mitos, além da criação de outros novos
reorganizadores. De certa forma, disponibilizou novas histórias nunca antes
contadas; não daquela maneira, com imagens em movimento. Tinha-se à
disposição novos elementos para a criação mítica que nasce da pulsão criativa
do humano.
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Quando chega em Ouro Branco, Zezeco sente que precisa agir rápido
para concretizar seu desejo. Antes, ele experimenta o poder que desfruta quem
é estrangeiro. Passa a ser convidado para ser par de grande parte das moças
da cidade nos seus bailes de formatura ou de 15 anos. Apaixona-se por Alinete
Alves que, por sinal, é sua prima.

Quando retorna a Ouro Branco, Zezeco é visto com novos olhos pelas moças
da cidade.

Fonte: Arquivo pessoal de Gorete Lucena

Mantendo sua atitude inventiva e ativa, Zezeco monta uma cigarreira em
frente à sua casa, chamada “A Brasinha”, na qual comercializava revistas,
jornais, álbuns de figurinhas, entre outras miudezas.
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Dentro de A Brasinha em 1966

Fonte: Arquivo pessoal de Aline Alves de Lucena.

A partir daí, nosso herói começa a fazer uma cartografia de efeitos
especiais no sertão do Rio Grande do Norte, cujo mapa é desenhado de
sonhos e estrelas.
Se há alguma originalidade nesta pesquisa, trata-se de defender a tese
de que, longe de se restringir ao ambiente citadino, das metrópoles, do Velho
Mundo e das tecnicidades, a forma humana de narrar histórias por imagens é
universal e particular e, no caso do cenário e época histórica sinalizados na
pesquisa, se construía como itinerância, movimento e atualização de mitos e
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histórias. Isso demonstra que os fenômenos, por mais que nos sejam
desconhecidos, já nos chegam vestidos com as nossas projeções imaginárias.
Não há uma estratégia de simbolização metropolitana e uma rural, há a
simbolização da vida de parte do humano. Não há narrativa que não nos seja
interior.
Os homens que enfrentavam variadas aventuras para levar o cinema
aos pequenos lugares não eram movidos apenas por razões práticas. Talvez
fosse a forma que eles encontraram de viver sua própria história de cinema, de
encarnar seu próprio mocinho, herói ou bandido. Quando Zezeco queria viciar
as pessoas no cinema, ele não falava de razões de acumulação financeira,
mesmo porque, muitas pessoas entravam gratuitamente e o pagamento nem
sempre era feito em moeda corrente. Talvez Zezeco estivesse apenas
permitindo que as pessoas experimentassem a mesma emoção que ele,
quando entrou pela primeira vez no Cine Odeon, no Rio de Janeiro.
À maneira da música de autoria de Caetano Veloso e José Almino
(2003), cantada pelo grupo Los Hermanos para a trilha sonora do filme Lisbela
e o prisioneiro (ARRAES, 2003), era, naquele instante em que as luzes se
apagavam e a sessão começava, que ele experimentava a sensação de ser
astro.

Eu quero a sina de um artista de cinema
Eu quero a cena onde eu possa brilhar
Um brilho intenso, um desejo, eu quero um beijo
Um beijo imenso, onde eu possa me afogar
Eu quero ser o matador das cinco estrelas
Eu quero ser o Bruce Lee do Maranhão
A Patativa do Norte, eu quero a sorte
Eu quero a sorte de um chofer de caminhão
Pra me danar por essa estrada, mundo afora, ir embora
Sem sair do meu lugar
Pra me danar, por essa estrada, mundo afora, ir embora
Sem sair do meu lugar
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Ser o primeiro, ser o rei, eu quero um sonho
Moça donzela, mulher, dama, ilusão
Na minha vida tudo vira brincadeira
A matinê verdadeira, domingo e televisão
Eu quero um beijo de cinema americano
Fechar os olhos fugir do perigo
Matar bandido, prender ladrão
A minha vida vai virar novela
Eu quero amor, eu quero amar
Eu quero o amor de Lisbela
Eu quero o mar e o sertão
Eu quero amor, eu quero amar
Eu quero o amor de Lisbela
Eu quero o mar e o sertão.

Zezeco, esse personagem da vida real, mostra que não há uma lógica
determinista capaz de capturar todas as situações da vida de forma fatalista.
Mostra que é possível propor o novo a partir do já existente, com acionamento
da

criatividade

experimentada

nas múltiplas

crises.

Junto aos seus

companheiros de empreitada, esse homem/personagem é um verdadeiro
cinematógrafo. Ele desenhou na paisagem do sertão as pegadas de um trajeto
de sonhos. O cinema era a narrativa que definia o itinerário e a errância dessas
pegadas.
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CENA 4 – ANTES DO RIO DE JANEIRO
A INFÂNCIA, O VAQUEIRO,
AS PRIMEIRAS INVENÇÕES
EM OURO BRANCO

Gosto de observar na escuridão as
caras dos outros espectadores. E de
notar o pequeno pormenor que mais
ninguém verá. Amélie Poulain
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ABERTURA

O cenário volta a ser a pequena Ouro Branco e o tempo é esculpido
numa escala que decresce de 1960 a 1942, período que compreende de forma
regressiva o ano que antecede a viagem do nosso protagonista à cidade do Rio
de Janeiro ao dia de seu nascimento. Como se entrássemos num túnel do
tempo, Zezeco vai do ano que antecede a sua maioridade aos dias em que
chegava ao mundo.
Temos aqui um Zezeco que ainda não havia acessado outro cenário que
não o do sertão do Rio Grande do Norte, mas que já sonhava e fazia acontecer
situações que não estavam no cardápio de imagens e movimentos daquele
lugar.
Desde muito cedo, já era perceptível naquele jovem de forte
temperamento, uma personalidade inventiva, criativa e irrequieta. Sempre
estava desmontando, remendando e consertando coisas. Com habilidade e
criatividade de um verdadeiro bricoleur, conseguia criar objetos outros a partir
da junção de peças que tinha à sua disposição. Entre suas invenções,
destacamos aqui a engenhoca que criou para as comemorações de Natal em
Ouro Branco no ano de 1960. Munido de peças de uma radiola da época,
montou uma estrutura capaz de fazer piscar sincronicamente um conjunto de
lâmpadas coloridas distribuídas nas árvores dos quatro canteiros principais da
praça central da cidade. No lugar de um disco de vinil, ele fez uma chapa
esférica com elevações sequenciadas e, à medida que a radiola fazia o disco
girar, quando a agulha tocava essas elevações, o circuito fazia as luzes de um
dos canteiros acender. Hildebrando Fonseca, mais conhecido como Teté, era
um dos ajudantes da engenhoca e explicou seu funcionamento, traçando um
esboço da engenhoca.

Quando deixava de tocar a elevação, as luzes se apagavam até que chegava a
elevação seguinte que já fazia acender o segundo conjunto de lâmpadas, e
assim por diante. (FONSECA, 2013).
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Essa decoração natalina chamou a atenção da população e dos
governantes da época, que acabaram por expandi-la por toda a rua principal da
cidade. A cada ano, à espera do Natal, a pequena cidade de Ouro Branco
iluminava-se de luzes multicoloridas.

Esboço feito da invenção de Zezeco, desenhado por Hildebrando Fonseca,
mais conhecido por Teté, que à época o auxiliou.

Fonte: Arquivo pessoal do autor.

Zezeco era como o pequeno inventor Hugo, personagem central do filme
dirigido por Martin Scorsese (EUA, 2012), A invenção de Hugo Cabret. Para
Hugo Cabret, o mundo era como uma grande máquina na qual cada um de nós
é uma peça que só precisa encontrar um lugar para se encaixar, e esse
encaixe se daria quando encontrássemos o nosso propósito. Poderíamos dizer
que, mesmo sem uma objetivação, o propósito de Zezeco talvez residisse no
desejo de dar movimento à sua cidade que, àquela altura, não ofertava
situações de demonstrações de arte, música, dança, movimento.
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Em nível mundial, 1960 foi o ano em que o cineasta Federico Fellini
presenteou ao mundo uma das maiores obras-primas do cinema de todos os
tempos. O filme La dolce vita (França-Itália, 1960) apresenta o personagem
Marcello Rubini, interpretado por Marcello Mastroianni, que é um jornalista que
cria histórias mirabolantes e sensacionalistas sobre estrelas cinema, visões
religiosas e a aristocracia decadente de Roma. Se quisermos aproximar
Zezeco também do personagem de Mastroianni, poderíamos dizer que o nosso
personagem, naquele momento histórico marcado pela miséria e a sujeição às
intempéries climáticas, criava situações mirabolantes para injetar efeitos
especiais na prosa da vida.
Com

facilidade

de

montar

objetos

eletrônicos,

Zezeco

foi

se

especializando na construção de caixas de som amplificadas. Com essa nova
tecnologia, surge-lhe a ideia de movimentar a vida da pequena cidade
musicalmente. Aliás, movimentar a cidade era, segundo sua filha Magnólia
Lucena, seu propósito primordial. Os dois eventos diferenciados que
aconteciam em Ouro Branco eram a feira livre e a Missa dominical. É nesse dia
da semana que Zezeco começa a organizar um tipo de evento dançante
chamado suarê, que acontecia a cada domingo após a celebração da Missa. A
palavra suarê, segundo o dicionário Priberam da língua portuguesa (2013),
vem do francês sierée, que significa serão; espetáculo que acontece à noite,
por oposição a matiné. Em algumas pequenas cidades do Nordeste do Brasil,
os suarês são festas dançantes que substituem a presença de músicos que
tocam ao vivo, pela reprodução em playback de hits nacionais e internacionais
de cada época. Um aparelho de som e uma caixa amplificada constituíam todo
o equipamento necessário para animar esse tipo de festa. A escolha do
domingo tinha a ver com o fato de ser o dia em que a população da zona rural
deslocava-se para a cidade para comprar seus mantimentos semanais.
Dos suarês já consolidados, inicia-se a promoção de festas maiores na
cidade. Contratava bandas e artistas diversos que se apresentavam durante a
festa do padroeiro Divino Espírito Santo, festas juninas, Festa da Colheita,
entre outras. Uma peculiaridade: para essas festas era que as pessoas que
queriam beber, comer ou se juntar, precisavam trazer de suas casas seus
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próprios assentos e mesas. Percebendo a inviabilidade desse deslocamento,
Zezeco idealizou e levou adiante uma campanha, no ano de 1961, para
comprar mesas e cadeiras a serem usadas em festas e eventos da cidade
como um todo.
Para as festas do padroeiro da cidade, que acontecem no mês de
outubro, Zezeco conseguiu articular contato com os organizadores de um
parque de diversões para que inserissem Ouro Branco em sua agenda
itinerante. O Parque Lima possuía carrossel, barracas de tiro ao alvo, máquina
de algodão-doce, venda de maçã do amor e a disputada e temida roda gigante,
lugar em que os meninos criavam coragem para roubar o primeiro beijo das
meninas. Ao lado da roda gigante havia um sistema de som e, em Ouro
Branco, Zezeco tratava de ser o locutor que, a pedido dos apaixonados,
oferecia músicas e mensagens de amor aos quatro cantos da pequena cidade.
A partir daí, nosso personagem começava a ganhar espaço no imaginário dos
habitantes da pequena Ouro Branco.

Roda gigante do Parque Lima, que passou a abrilhantar a dimensão social da
festa do padroeiro de Ouro Branco
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Fonte: Arquivo pessoal de Alinete Alves de Lucena.

Com um sistema de som artesanal já montado, Zezeco reúne um grupo
de amigos e torna-se fundador e empresário da primeira banda de música da
cidade, conhecida como Bandinha do Sol, que tinha um repertório de forró pé
de serra e se apresentava nas festas locais. O grupo musical empresariado por
Zezeco abriu-lhe o contato com um novo grupo de pessoas do meio artístico e
cultural da região do Seridó. Eram cantores, repentistas, músicos, atores e
animadores. Por meio dessa relação de amizade, Zezeco trouxe para Ouro
Branco o maestro Urbano Medeiros, musicista de reconhecimento nacional
que, tempos depois, veio a tornar-se maestro da banda Filarmônica Manoel
Felipe Nery, ainda operante nos dias atuais.

Fases da juventude de Zezeco, antes de sua ida para o Rio de Janeiro
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Fonte: Arquivo pessoal de Alinete Alves de Lucena

Com tanta influência no ambiente citadino, é difícil de imaginar que, na
infância e adolescência, Zezeco tinha preferência por hábitos rurais, tanto que
preferiu ir viver com os avós maternos que possuíam uma casa na zona rural
do município de Ouro Branco. Por conta própria e com o consentimento dos
pais, decidiu dedicar-se à vida no campo ajudando no plantio e colheita de
feijão, batata e outros produtos da agricultura familiar de subsistência, típicas
daquele tempo e daquelas terras áridas.
Na adolescência, tornou-se vaqueiro de profissão. Era o responsável por
organizar o gado criado nas terras de seus avós. Ser vaqueiro requer valentia e
sensibilidade. Valentia para lidar com a força do gado e sensibilidade para
saber guiá-lo, muitas vezes por caminhos longos e, no caso do sertão, de pasto
escasso. Valentia e sensibilidade acompanharam toda a trajetória de vida de
Zezeco. Com valentia, deixou sua terra e seus familiares prestes a completar
18 anos de idade; com essa mesma valentia, enfrenta o mundo. Com
sensibilidade, se deixa apaixonar pela música e demais artes; com essa
mesma sensibilidade, constrói novos mundos possíveis.
Nos reportamos à infância não como uma instância biológica, mas como
um estado de encantamento do ser mais pulsante, mais vivo, sem reservas. É
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necessário que esse estado de infância, ou seja de indiferenciação entre real e
imaginário, seja alimentado por todos nós independentemente da idade, porque
geralmente o que ocorre é que, como diz Marcelo Gleiser,

Crescer é perder a habilidade de imaginar que aquilo que é
imaginado é real. Construímos paredes entre a realidade e a
imaginação, nos tornamos sensatos e esquecemos de manter
a mente aberta à contemplação do impossível. É isso que as
crianças fazem tão bem e que adultos não conseguem, ou
encontram dificuldade para fazê-lo, enquanto tentamos
equilibrar o lúdico e o razoável. (GLEISER, 2014).

O sujeito que une valentia e sensibilidade não separa real e imaginário,
reinventa o mundo dentro de si mesmo. Procura uma identidade múltipla entre
identidades fragmentadas, ensimesmadas e, no fim das contas, homogêneas.
É um portador de esperança, mas não como alguém que espera por algo
extraordinário já pronto, mas como alguém que motiva a ação baseado em
utopias. Um sujeito que corporifica a esperança não pode descuidar-se dela,
caso contrário a morte da esperança será inevitável. Ao contrário, milita a favor
de sua resistência.
Nesse momento de sua vida, tudo à volta de Zezeco era desilusão,
secura, miséria, desalento. Mas não é essa a imagem que Zezeco captura em
definitivo. Ele tem o arcabouço de imagens outras em seu imaginário. Uma
força de regeneração estanque muito típica do bioma predominante no sertão,
a caatinga, adormecida, mas pronta para realizar sua metamorfose.
O menino que nasceu numa família de 12 irmãos, o primogênito do casal
José Isaias de Lucena e Estelita Esmeraldina de Lucena parecia sempre
inconformado com algo. Seu segundo irmão, Zequinha, diz que ele estava
sempre sério com uma expressão de quem estava o tempo inteiro maquinando
algo, arquitetando alguma estratégia, sabe-se lá para que.

Família Lucena de Ouro Branco. Ao centro, a matriarca da família, Maria Isabel
de Lucena. À sua esquerda, José Isaias de Lucena e Estelita Esmeraldina de
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Lucena, pais de Zezeco que encontra-se sentado abraçando os joelhos na
primeira fila, na quarta posição da esquerda para a direita.

Fonte: Arquivo pessoal de Gorete Lucena

Quando decide voltar a viver na casa de seus pais na cidade, Zezeco
começa a realizar pequenas atividades de conserto de pequenos aparelhos de
rádio, máquinas de costura e outros. Seu pai era dono da única padaria da
cidade e encontrava em Zezeco um ajudante vigoroso e organizado. Sabia
atuar em todo o processo artesanal de fazer pães, bolachas e tarecos. Atuava
com destreza no controle de entrega e comercialização.

Foto mais antiga de Zezeco, aos 6 anos de idade na Missa de Primeira
Comunhão.
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Fonte: Arquivo pessoal de Alinete Alves de Lucena.

Era 15 de dezembro de 1942. Nos poucos lugares do mundo onde já
havia cinema, estreava o aclamado filme Casablanca, dirigido por Michael
Curtiz e estrelado por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Na primeira casa do
minúsculo povoado de Ouro Branco, numa esquina, estreava no mundo o
pequeno José Isaias de Lucena Filho, que mais tarde iria assumir seu mais
importante papel na vida: ser Zezeco, o fazedor de sonhos, o cinematógrafo
vivo capaz de capturar uma realidade e projetá-la no espaço do improvável.
The end!
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CRÉDITOS FINAIS
O melhor do cinema é o jeito que
termina...
Talvez nesta sala tenha pelo menos um
casal apaixonado que vai assistir até o
finalzinho. E, mesmo depois de o filme
acabar, eles vão ficar parados, um
tempão, até o cinema esvaziar todinho.
E aí vão se mexendo devagar, como se
estivessem acordando, depois de
sonhar com a história da gente. Lisbela.
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ENCERRAMENTO

Quando o filme está por terminar, as luzes do cinema vão acendendo
aos poucos. Quando isso acontece, as pessoas começam a retomar à
realidade de estarem paradas numa cadeira depois de terem feito as mais
originais viagens imaginárias. Nesses momentos finais de saída da caverna
imaginária, surgem na grande tela os créditos com a descrição técnica de tudo
o que envolveu a produção do filme: direção, elenco, demais profissionais de
som e imagem, trilha sonora, fotografia, figurino, entre outras informações
relevantes que fazem uma espécie de prestação de contas de todo o percurso.
Situação parecida acontece com as referências bibliográficas de um texto
acadêmico, nas quais não se pode negligenciar os autores e interlocutores de
toda a pesquisa e texto num exercício de honestidade intelectual em relação a
um conjunto de pessoas que dedicaram um pouco de suas vidas para pensar
situações, antecipar discursos, pensar antes de nós.
Para falar de como se construíram esses créditos finais, é preciso
retomar em flashback a conversa que tive com a minha orientadora Ceiça
Almeida numa mesa de bar em 2011, mencionada nos créditos iniciais deste
texto.

Certa noite, numa mesa de bar, por algum motivo, fiz todo esse
relato à professora Maria da Conceição de Almeida,
coordenadora do GRECOM. Vibrando de emoção, ela me fez
uma pergunta com tom imperativo: ‘esta é a sua pesquisa de
mestrado, não é?’. Respondi que não e ela, ainda tomada de
emoção disse: então, precisa ser a sua pesquisa de doutorado.
Naquele momento, ingenuamente respondi: ‘mas, trata-se de
algo tão afetivo, despretensioso’ e ela completou: ‘justamente
por isso, por motivar tanto você, que precisa tornar-se
pesquisa’. A partir daí já começou a falar que, por trás de todo
esse movimento, havia um fenômeno original importante a ser
pesquisado... Resultado: saí muito entusiasmado e não
conseguia pensar em outra coisa, embora ainda não estivesse
convencido de que o tema seria ‘científico’ o suficiente para um
doutorado, o que só aconteceu algum tempo depois...
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Imaginar que um tema não parece científico porque parte dos afetos
primeiros do sujeito da investigação é a corporificação da ideia de ciência como
instância de uma “fábrica de ordem”, conforme acepção crítica de Bauman
(2008) em relação ao empreendimento do fazer intelectual com vistas a um
reordenamento padrão, homogêneo, monocultural e rígido do pensamento.
Porém, a convivência com pensadores e estudiosos do pensamento complexo
foi construindo em mim a ideia de que a ciência é construída por sujeitos de
carne, osso e afeto que fazem hibridar vida e ideias, razão e paixão.
Que terei eu aprendido, ou, para utilizar a expressão construída em todo
o texto: que terei eu capturado e projetado para minha vida e para outras vidas
que possam alimentar-se das palavras deste texto, depois de ter percorrido
todo esse meu roteiro de pesquisa interior e exterior? A exemplo do que me
falou Ceiça, terei eu encontrado lições de todo este filme que se foi construindo
ao longo do tempo?
Os créditos finais desta tese contêm uma situação a mais. Ainda
embebidos pelo filme da vida de Zezeco, que acaba de se desenrolar perante a
tela metafórica, levantamos aqui os grandes ensinamentos retirados da
história. Dividimos esses ensinamentos em dois takes – uma outra linguagem
figurativa do cinema que simboliza as muitas tomadas e direcionamentos que
uma produção fílmica pode encaminhar. Ambos os takes têm a ver com
transformações pessoais que o roteiro de vida de Zezeco nos proporcionou. O
primeiro deles tem a ver com uma certa psicanálise do conhecimento e, o
segundo, a proposição de um manifesto do bem viver ancorado na indistinção
entre real e imaginário que guiava a ações de nosso personagem. Para o
segundo take, alguns outros personagens da cena intelectual são inseridos
pontualmente no elenco, para marcar a força das proposições.
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TAKE 1 – QUE IMAGENS ESTA PESQUISA ME PROPORCIONOU
INDIVIDUALMENTE?

No que diz respeito a uma psicanálise do conhecimento, há toda uma
investida asséptica, desde o advento das chamadas Ciências modernas, de
que o pesquisador deve sobreviver ileso a um processo de pesquisa. Ficar
inerte, não se embrenhar naquilo que pesquisou, não se apaixonar pelos
pensamentos e palavras que lê e escreve é uma atitude, no mínimo,
lamentável porque demonstra indiferença, o pior dos sentimentos. Melhor
chegar a extremos de amor e ódio do que posicionar-se no lugar da
indiferença, sempre tão cômoda e confortável.
Numa catarse cognitiva dessa natureza, há sempre um risco de criação
de um metapersonagem, uma superinterpretação do outro a partir de minhas
próprias subjetividades inconscientes, mas não assumir esse risco também é
posicionar-se na indiferença; é separar vida e ideias.
No percurso de reconstrução do roteiro de vida de Zezeco, fui me dando
conta de como esse personagem da vida real deixou marcas fundamentais em
minha vida. A primeira delas é que foi por meio dele, ou melhor, do registro de
seu falecimento, que eu passei a ter consciência da morte. Recuperado não
apenas nos relatos dos filhos, irmãos e amigos, mas na minha memória
pessoal, me transportei em pensamentos ao ano de 1992, quando eu tinha oito
anos de idade e recebi a notícia do falecimento do meu tio. Minha mãe
despertou a mim e ao meu irmão mais velho Diogo, e nos disse que Zezeco
nosso tio tinha morrido. A princípio não foi uma notícia que tenha
necessariamente me produzido algum espanto ou tristeza, afinal, não tinha
registro de nenhum tipo de comunicação afetiva com o meu tio paterno mais
velho. A situação mudou quando eu fui visitá-lo no velório. Primeiro, um
espanto, não porque eu me dei conta de que ele não se movia mais e não mais
levantaria daquela cama, lugar onde havia dado seus últimos suspiros de vida.
Meu susto estava em outro ângulo. Eu visualizava Zezeco desde a perspectiva
de seus pés. Daquele lugar eu conseguia ver as frestas de seus olhos
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levemente abertas. Daquele minúsculo espaço eu via um forte brilho naqueles
olhos. Quis comentar com alguém, mas afinal de contas, quem iria dar atenção
às palavras de uma criança? A grande revelação aconteceria quando eu
voltasse mais tarde para o velório já organizado. Ao entrar na sala, depois de
ver a viúva de Zezeco aos gritos, olhei para o lado direito do caixão e vi meu
pai devastado, chorando como menino olhando para o irmão falecido. Foi aí
que fiz a seguinte ligação: “Papai é irmão de Zezeco. Eu tenho meu irmão
Diogo e eu posso perdê-lo definitivamente”. Eu fiquei tão chocado que lembro
de não ter ingerido nenhuma comida até o dia seguinte. O personagem título
do livro/filme A invenção de Hugo Cabret, que arriscava-se para consertar um
autômato deixado pelo pai falecido, dizia que consertá-lo (o autômato), pôr sua
engrenagem para funcionar outra vez, era como recuperar a presença de seu
pai. Para mim, enredar as histórias de Zezeco e poder contá-las pelo artifício
da escrita/roteiro/imagem é como reviver a presença do ausente.
A segunda grande marca de Zezeco em minha vida descortinou-se
verdadeiramente nos relatos dos entrevistados, uma vez que eles revelaram
em suas falas o movimento de vida de um homem que foi crescendo ao longo
da pesquisa, tanto que, no ritual de qualificação do texto, a sugestão final da
banca foi de que abríssemos mão dos outros personagens e nos detivéssemos
apenas em Zezeco. A marca da identificação com Zezeco que aparece descrito
nas páginas desta tese se dá na observância da sua capacidade de desviar de
toda e qualquer contingência que lhe parecia fatalmente estabelecida. Sempre
foi desconforme. A contingência para os homens de sua geração era: aprender
o básico para ler e escrever na escola, treinar-se em alguma atividade rural,
casar-se, ter uma família numerosa e pronto. De forma consciente ou não, para
dar a marca de sua desconformidade, Zezeco escolheu partir. Foi para o Rio
de Janeiro numa leva de migrantes, seguindo, a priori, uma segunda
contingência: o fenômeno do êxodo rural do Nordeste para o Sudeste, na
década de 1960. Aí também escapou à lógica do momento, que era de
encontrar um emprego, juntar dinheiro e voltar para construir algo ou investir na
agricultura. Zezeco foi para a capital carioca viver grandes aventuras e,
sobretudo, se apaixonar. Mesmo assim, depois de certo tempo, ele decide
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voltar porque queria compartilhar essa paixão e essas aventuras com as
pessoas do lugar de sua partida. O que faz? Investe todas as suas economias
na compra de um projetor de cinema. Eis aí o que chamo de sua proposta
política do bem pensar; uma reinvenção de uma estética do viver no espaço do
improvável. Zezeco desejou, apesar de tudo, projetar a atmosfera cultural do
Rio de Janeiro que ele conheceu, no sertão do Rio Grande do Norte de onde
ele havia saído e voltado o mesmo e outro.
Em escala reduzida, e talvez num vão exercício de objetivação da
admiração, minha identificação com esse ousado homem está no ato político
de tentar sempre e irremediavelmente escapar a contingências aparentemente
estabelecidas e tentar substituir indiferença por gentileza, mesmo que em
alguns momentos essa gentileza também seja mal interpretada. Em ações
maiores quando procuro, por meio do lugar que ocupo como professor, buscar
incutir nos alunos ideias eticamente responsáveis com o meio ambiente; propor
a honestidade intelectual com toda a gama de pensadores que construíram as
bases para as narrativas de mundo que temos por fundamento nos dias de
hoje, entre outros, eu também escapo a contingências que, para a minha vida,
já pareciam estabelecidas. Para a maior parte dos amigos de minha geração,
tínhamos que terminar o ensino médio, esforçar-nos para conseguir algum
emprego com ligações políticas e casar. A exemplo de Zezeco, escolhi partir.
Viajei para Natal, intensifiquei os estudos para entrar numa universidade
pública e mergulhei fundo na vida acadêmica, fato que me trouxe a este ritual
de doutoramento antes de cumprir 30 anos de idade, situação impensada por
muitos.

TAKE 2 – QUE IMAGENS VAZAM DA HISTÓRIA DE ZEZECO?

Ao término de um filme, muitas pessoas costumam expressar em
palavras o que daquele relato movimentou nelas interiormente e, também, que
movimento e ação ele proporcionou. A escrita destas palavras corre nesse
sentido de tentar dimensionar o que a visitação às incontáveis histórias de

140

Zezeco me sugerem como ação prática de vida. À medida que escutava suas
histórias mirabolantes, ia percebendo naquele sujeito uma obstinação, uma
investida contra toda e qualquer forma de crueldade do mundo; uma resistência
aos desmandos da civilização; uma indignação perante as injustiças desta
terra. Zezeco, ao meu ver, fez tudo isso da maneira mais natural e eficaz: no
caminho que se fazia ao caminhar da própria vida, como no poema de Antonio
Machado. Fui percebendo que Zezeco levava adiante uma verdadeira proposta
política, mesmo que ele não necessariamente a concebesse como tal. No
exercício de elencar essa política como atitude do sujeito, conforme sugere o
filósofo Giorgio Agamben, quando essas curtas, porém grandiosas lições se
apresentavam naturalmente, percebi que era preciso propor de forma sintética
um “manifesto do bem pensar para a reinvenção de uma estética do viver”.
Quando me dei conta de que disso se tratava, foi inevitável a recorrência
a títulos como Manifesto do partido comunista (1981), escrito por Karl Marx e
Friedrich Engels, O manifesto da transdisciplinaridade (1999), de autoria de
Basarab Nicolescu, e Políticas da natureza: como fazer ciência na democracia
(2004), de Bruno Latour. Encontrei nos três livros registros de uma militância
intelectual tão necessária em tempos em que há uma investida forte contra a
reflexão; tempos em que, no caso mundial a incorporação rápida das
complexas tecnologias aumentam a nossa distração perante o mundo e a
nossa dependência de mais tecnologia; tempos em que, no caso do Brasil, se
debatem leis de retirada de disciplinas como Sociologia e Filosofia do Ensino
Médio. Num mundo em que a ideia de técnica domina o pensamento
fragmentário e que essa mesma ideia já se distanciou em anos-luz da acepção
grega de técnica, que quer dizer a capacidade de dominarmos um
conhecimento universal sobre o tema que estamos lidando aliado aos modos
de operar esse mesmo conhecimento. “Grande parte dos problemas resulta de
ficarmos calados quando podemos pensar e falar” (COUTO, 2011, p. 146). Ora,
é bem mais cômodo que formemos ou formatemos sujeitos acostumados
apenas a acertar, a serem ótimos e eficazes na execução de tarefas pontuais,
ou seja do como fazer. Para quê pensar? Quem pensa é tido como destoante,
marginal e precisa ser calado.
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Manifesto do bem pensar para a reinvenção de uma estética do viver

A primeira diferença básica entre estes escritos e os contidos no
emblemático Manifesto do partido comunista, escrito por Marx e Engels no
século XIX, é que eles não surgem do interior de um partido como instituição,
mas do movimento de um tomar partido e um reunir forças para fazer pensar a
respeito dos desmandos da civilização da técnica, do individualismo, da
monocultura, do egocentrismo, do consumo desenfreado e da fábrica de
ordem. Talvez seja esse o "espectro que ronda" não um continente específico,
mas toda a Terra-pátria neste início de século XXI. Os espectros hoje são
difusos, incapturáveis como lógica única ou como plano dirigido. Os espectros
capilarizam-se por entre as instituições e, especialmente, por entre os laços
humanos. Isso torna os problemas uma situação global e complexa que
requerem um partido também global e complexo. Precisamos dizer: sejam
bem-vindos problemas globais. Costumamos aplaudir e recepcionar apenas o
que nos apraz em termos de globalização e desenvolvimento e esquecemos
que vivemos num mundo onde os problemas se mundializaram; onde a
iminência de uma catástrofe natural, artificial é uma constante, uma realidade
(MORIN, 2013).
Um tomar partido plural traz consigo os ideais de uma autopolítica do
sujeito, uma sociopolítica do grupo social e, especialmente, de uma
antropolítica, como sendo uma política da espécie humana, mas que não exclui
os animais e seres não humanos.
Este manifesto é político e traz consigo uma proposta política. Mas não
se traduz numa política como governo, tampouco uma biopolítica de gestão e
docilização dos corpos. Trata-se de uma política de compartilhamento da
existência, ou um “com-sentir”, como sugere Giorgio Agamben. Política do bem
pensar como atitude do sujeito que aprende a ler bem o mundo e o “espírito do
tempo”, conforme expressão de Italo Calvino. “Saber ler bem o mundo de hoje
é fazer uso de nossa ‘inteligência geral’ tão adormecida pelos conhecimentos
especializados e pela fragmentação do pensamento” (ALMEIDA, 2007, p. 11).
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E mais: uma proposta política que nos incite a ler bem o mundo à nossa volta
não para cumprir com uma cartilha, mas para remodelá-lo, tal qual roteiro de
cinema que vai se adaptando e passando por reviravoltas à medida que o filme
vai sendo feito. É preciso escrever um outro roteiro, inserindo nele o efeito
especial e ser autor-ator a partir de uma ética complexa, que quer dizer uma
ética

de esperança ligada à desesperança. Conserva a esperança
quando tudo parece perdido. Não é prisioneira do realismo que
ignora o trabalho subterrâneo minando o subsolo do presente,
a fragilidade do imediato, a incerteza encoberta pela realidade
aparente; rejeita o realismo trivial que se adapta ao imediato,
assim como o utopismo trivial que ignora os limites da
realidade. Sabe que há um possível ainda invisível no real.
(MORIN, 2007, p, 198).

Todos almejamos um outro mundo. Poucos querem um outro mundo no
mesmo. É essa segunda opção que motiva a escrita das cinco estratégias de
uma política do bem viver apresentadas a seguir. É como se propugnássemos
um verdadeiro manifesto contra os desmandos da civilização da pressa, da
conexão-desconexão, da substituição do toque pela excessiva virtualização, da
fluidez e fugacidade das relações, da perda das reservas de complexidade e,
sobretudo, da aridez instalada nos pensamentos e ações.
A segunda diferença em relação ao espírito do tempo em que foi escrito
o manifesto propugnado por Marx e Engels, tem a ver com a ideia de
superposição de classes ditas dominantes sobre classes oprimidas ou
dominadas do século XIX, enfatizando o que Marx chama de “simplificação dos
antagonismos sociais”, presentes nos polos burguesia e proletariado, nos
convidando a pensar tal situação neste início de século XXI. A diferença talvez
mais gritante que se poderia elencar entre uma e outra situação (XIX/XXI) é
que burgueses e proletários ainda existem com novos nomes e novas caras,
mas a diferença primordial está na percepção dos problemas vitais e mortais
que, agora, mais do que nunca, são globais.
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Entendendo que não haja uma cisão efetiva entre real e imaginário, este
manifesto é fruto de uma reunião imaginária com a presença de Edgar Morin,
Stephen Hessel, Giorgio Agamben, Zygmunt Bauman, Ernesto Sábato, Gabriel
García Márquez, John Holway e Mia Couto. É que tudo o que escrevemos é
escrita em interlocução direta ou indireta com as leituras que fazemos. Todos
os intelectuais presentes, nessa reunião de partido imaginária, são o que
costumo chamar de intelectuais do bem pensar.
Zezeco tomou partido e começou a agir politicamente na acepção acima,
quando decidiu não cindir a sua vida entre real e imaginário. Ao contrário,
imbricou de tal forma essas duas instâncias do viver, que agia movido pela
paixão e pelo desejo de transformar qualquer forma de desalento existencial
em alegria, festa, movimento. Dessa forma,

Manifestamos que:

1 – É preciso agir como um cinematógrafo vivo – capturando o melhor das
situações e projetando-as no espaço do improvável.

Zezeco se constituiu como um Homo cinematographicus, conforme
expressão de Jean-Louis Jeannelle (2012). Para esse autor, esse tipo peculiar
do humano é aquele que se descola do mundo da prosa e da repetição e libera
a poesia da vida por meio da reprodução imagética do movimento. Com tal
expressão, o autor diz que a vontade de movimento; esse desejo demiurgo de
dar vida às coisas, acompanha a condição humana desde tempos imemoriais.
Corroborando com essa anterioridade arcaica da captura e projeção de
imagens, Arlindo Machado, em Pré-cinemas & pós-cinemas (2005), argumenta
que o homem usa a luz e a sombra para dar movimento às figuras, ativar a
imaginação e ampliar suas representações de mundo. A origem do cinema
funde-se com a origem da própria humanidade no que diz respeito ao que ela
tem de mais gratuito, excêntrico e desejante: o devir do mundo dos sonhos, o
afloramento do fantasma e a emergência do imaginário (MACHADO, 2005). O
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cinema foi o artifício que Zezeco encontrou para fazer esse movimento, mas
não foi a centralidade.

2 – É preciso ser um militante do pensamento – que realiza
sistematicamente aquilo que Karl Marx chama de um socialismo intelectual.

O intelectual militante é aquele que promove a emancipação de sujeitos
imersos na alienação artificialmente criada e politicamente mantida. O militante
do bem pensar busca estabelecer o meio termo das situações contraditórias,
mas não adota a posição demissionária de ficar em cima do muro do
pensamento. Essa seria a mais cômoda e confortável das situações; um tipo de
voyeurismo intelectual que abre mão de qualquer ação que não seja a de ver
com excitação o circo da existência humana pegar fogo. O intelectual militante
toma partido, interfere, perturba a ordem com suas ideias que desembocam em
ações de reorganização da cultura. Conforme ideias de Antonio Gramsci, a
função organizativa do intelectual que milita manifesta-se na direção do escopo
de seu projeto teórico; no seu agir como indivíduo que transforma
sistematicamente informação em conhecimento; que lapida saberes e práticas,
ao mesmo tempo em que articula e direciona sua propagação com vistas à
transformação da realidade. O saber do intelectual militante é sempre
palatável; está sempre ao alcance da mão, ou seja, é construído a partir do que
tem à sua volta e inserido num contexto geral.
Ao tomar posição, assume a complexidade e a globalidade dos
problemas; se percebe falível; reflete sobre os impactos de sua ação no mundo
e busca canalizar a prevalência de impactos positivos, de frutos de vida. Não
se contenta com a comodidade de ter um pouco de conhecimento sobre tudo,
pois sabe que ter um pouco de conhecimento sobre tudo não é o mesmo que
ter ativa a “inteligência geral” de que fala Morin, referindo-se à nossa
capacidade de articular informações dispersas. Ter um pouco de conhecimento
sobre tudo é uma situação perigosa porque pode levar o sujeito a incidir
afirmações equivocadas e parcelares sobre os vários assuntos.
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3 – É preciso indignar-se contra a indiferença da existência – Para não
cairmos no maniqueísmo do imperativo tecnológico.

A tecnologia tem deixado de ser o acessório para tornar-se central em
nossas vidas. Isso tem gerado descompassos e paradoxos, como os elencados
por Mia Couto: “Nunca o nosso mundo teve ao seu dispor tanta comunicação.
E nunca foi tão dramática a nossa solidão. Nunca houve tanta estrada. E nunca
nos visitamos tão pouco” (COUTO, 2011, p. 14).
O

paradoxo

principal

reside

na

aproximação-distanciamento

comunicacional e existencial. Alimentamos uma ingênua esperança de que a
tecnologia seria a salvação para os problemas de entendimento e
comunicação. A apropriação desmesurada dos aparatos e novidades
tecnológicas tem, na verdade, encaminhado-nos para a mais alta das
incomunicabilidades: a indiferença que leva ao descarte do outro. Estamos nos
tornando indiferentes porque nossa comunicação é, em quase 100% dos
casos, mediada e estamos cada vez mais distantes e falsamente próximos.
Escreve Zygmunt Bauman que o fascínio pelas redes sociais reside não na
facilidade de agrupar-nos, comunicar-nos, mas na facilidade de desconectarnos. Tudo isso potencializado pela distância e a efeméride da relação com os
incontáveis “amigos” que fazemos. É mais fácil me desfazer de quem está
longe e mantém comigo uma relação mediada, do que de quem eu posso
tocar, olhar no olho. A tecla ‘delete’ equivale, nas relações humanas mediadas
pela tecnologia, à lata de lixo dos produtos obsoletos e descartáveis que
consumimos. É fácil me desfazer dos detritos de um objeto, como é fácil deletar
alguém que não constituiu um laço definitivo comigo.
Diz Morin que o cinema é o atualizador de mitos locais no mundo
moderno, em substituição às rodas de contação de histórias. Com isso, ativa a
compreensão humana, assim como também faz o romance. Ativa o que, na
vida cotidiana, acabamos por desenvolver em relação ao outro. Estamos tão
apressados e preocupados em alimentar nosso egocentrismo que não nos
damos conta das singularidades do outro, e acabamos por reduzi-lo à
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parcialidade do que ele aparenta para nós. Certamente, não queremos
compreender o outro para não corrermos o risco de afeiçoar-nos a ele, porque
a afeição pressupõe a consolidação de laços, que, por sua vez, requer
comprometimento. O comprometimento traz consigo a solidificação das
relações. Na sociedade da pressa e da plugação, a solidificação perde espaço
para um estilo líquido de se relacionar. Por isso, as chamadas redes sociais
fazem tanto sentido e se popularizam com tanta velocidade. É preciso ser
sintético nas opiniões e palavras. Por isso, o twitter é um dos veículos de
comunicação mais populares deste início de século XXI. O sujeito está
autorizado a dizer tudo o que pensa, mas precisa dizê-lo em 180 caracteres,
não mais que isso. É preciso abreviar, parcializar, aglutinar palavras. Ter
amigos é ter adições ao perfil na rede, como no facebook. Ter muitos amigos
na rede social é uma forma de distinguir-se, de parecer popular. Mas o mais
cativante desse tipo peculiar de amizade reside na facilidade de desconectarse, de terminar a mesma amizade. Ora, se não constituo nenhum laço sólido
com o meu amigo da rede, para quê preocupar-me? Todo rompimento traz
consigo sofrimento, argumentações contrárias ou a favor. Quando a relação
acontece nas chamadas redes sociais, não há o constrangimento do
sofrimento; basta que aperte delete e pronto! Resolvido!

4 – É preciso provocar brechas – Por meio de ações cotidianas e não
aspirando uma grande revolução coletiva e midiática.

Provocar brechas não é o mesmo que midiatização do fazer, tampouco
requer a repetição coletiva ou imersão compulsória na multidão. As fissuras
têm

naturezas

criativamente

diferentes

e

se

dão

individual

e

até

anonimamente. Não são necessariamente exemplos a serem copiados, muito
menos carecem de ser formalizados ou institucionalizados. O sociólogo John
Holloway (2013) elenca em seu livro Fissurar o capitalismo situações pontuais
de sujeitos triviais, porém extraordinários, que sabem combinar suas ações
mecânicas e de trabalho formal com atividades que procuram deixar o mundo
um pouco mais doce, habitável, fraterno. O pensador defende que situações
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anônimas de insubmissão contra os imperativos econômicos, tecnológicos e
culturais são os responsáveis por criar pequenas fendas numa estrutura
enrijecida e, na conjunção dessas muitas fissuras individuais, teremos a
insustentabilidade paradigmática e a probabilidade de se pensar coletivamente
um jeito outro de viver.
Fissuras acontecem nas situações e lugares mais improváveis, na
dinâmica do inesperado. Zezeco promoveu fissuras de magnitudes importantes
quando não abria mão de levar adiante uma atividade que não gerava lucro
financeiro algum (o cinema itinerante), mas fazia isso politicamente, porque
queria mostrar para as pessoas que há outras formas possíveis de ser um
pouco mais feliz, ainda que o entorno continue cruel.
Para profanar, é requerida uma atitude sistemática de vida. Caso
contrário, a profanação se esvaziaria em pura baderna, lugar-comum e na
repetição de ações já utilizadas pelos outros sem efetividade. A verdadeira
mudança paradigmática não se dá por meio de um estilo revolucionário que se
processa na balbúrdia coletiva ou numa ação pontual. A mudança é silenciosa
e alargada. Se processa como no ritual da metamorfose de uma lagarta em
borboleta. Traz consigo um espetáculo secreto de dores; de deixar-se morrer
para renascer de uma nova forma. Cabe lembrar que na metamorfose há algo
de essencial que permanece. O sistema nervoso central da lagarta prevalece,
ainda que seu corpo esteja sendo reorganizado por completo. A mudança é na
verdade uma mudança de atitude perante o mundo.
Tendo em vista tudo isso, a boa revolução é aquela promovida por meio
de ações obstinadas e repetidas no cotidiano. Ações que vão de encontro a
uma lógica desenvolvimentista, produtivista, mecanicista. Foi assim na Ciência,
quando pensadores do alto de seu anonimato e solidão intelectual formularam
bases que destoavam do padrão explicativo de seu tempo. No dizer de Freud,
pensadores que abriram verdadeiras feridas no narcisismo do pensamento
racional de seus tempos.
Por falar em narcisismo, ele não está presente apenas na Ciência.
Somos quase que um coletivo de narcisos sem tempo e indisponíveis para
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tudo; somos sujeitos ensimesmados afogados na própria beleza que pensamos
ter. Um tipo de fissura é a abertura de feridas no narcisismo; é mostrar outros
modos de operar na vida, para além do padrão. É agir com esperança quando
tudo é desolação. Uma vez instituídas as várias fissuras, teremos à nossa
frente um mundo reencantado de beleza e leveza.

5 – É imperativo que nos tornemos sujeitos bilíngues, ousados tradutores
de sonhos – Capazes de dominar a linguagem material e técnica ao lado de
uma linguagem imaginária e poética.

Gabriel García Márquez, que conseguia aliar militância e poesia, diz:

Nós, os inventores de fábulas que acreditamos em tudo, nos
sentimos no direito de acreditar que ainda não é demasiado
tarde para nos lançarmos na criação da utopia contrária. Uma
nova e arrasadora utopia da vida, onde ninguém possa decidir
pelos outros até mesmo a forma de morrer, onde de verdade
seja certo o amor e seja possível a felicidade, e onde as
estirpes condenadas a cem anos de solidão tenham, enfim e
para sempre, uma segunda oportunidade sobre a terra.
(MÁRQUEZ, 2011, p. 28).

Para resistir às investidas contra o desalento da existência, precisamos
ser portadores de utopias de um mundo diferente. A utopia se alarga na
palavra. Se portamos palavras, que elas sejam vestidas de poesia e sonho.
Zezeco soube, ao meu ver, transitar pelos idiomas do real e do imaginário.
Entrou nas lógicas objetivas, como as ausências de seu sertão de origem, nas
cifras do fenômeno do êxodo rural; serviu ao exército, foi acometido de uma
distrofia muscular que o levou a uma cadeira de rodas. Nenhuma dessas
instâncias conseguiu sedimentar ou engessar o nosso herói. Seu sertão era
verde e próspero em histórias e afetos diversos; seu êxodo foi outro, foi o de
experimentar paixões; seu exército imaginário não excluía a diversão e as
aventuras do expediente formal; sua cadeira de rodas era para ele como a
capa do super-homem, um artefato que dava superpoderes de locomoção
quando o corpo não respondia aos estímulos.
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Zezeco sabia lidar com materiais de sonho para além dos problemas de
ordem prática. Era um cidadão de uma “nação bilíngue”, conforme sugere Mia
Couto (2009). Falava “um idioma arrumado, capaz de lidar com o cotidiano
visível. Mas dominava também uma outra língua que dava conta daquilo que é
da ordem do invisível e do onírico”. Injetar nos problemas de ordem prática o
efeito especial imaginário, poético, deve tornar-se prática corrente entre todos
nós, sujeitos que, diferentemente dos outros animais, somos capazes de
projetar futuros, duplicar a realidade e tornar real o que antes era devaneio.
Este manifesto advoga um homem plural. Ao lado de uma língua que
nos faça ser mundo, deve coexistir uma outra que nos faça sair do mundo. De
um lado, um idioma que nos crie raiz e lugar. Do outro, um idioma que nos faça
ser asa e viagem. Ao lado de uma língua que nos faça ser humanidade, deve
existir uma outra que nos eleve à condição de divindade” (COUTO, 2011, 24).
Na medida do possível, este texto abre mão de qualquer cisão entre os
polos real e imaginário. Por vezes, aproxima-se de um, depois do outro, mas
apenas como construção de escrita. A conjunção complexa de ambos é o
motivo de tudo isso existir. Propõe um relato bilíngue, plural, que procura fazer
coexistir “um idioma arrumado, capaz de lidar com o cotidiano visível, aliado a
uma outra língua que dê conta daquilo que é da ordem do invisível e do onírico”
(COUTO, 2011, p. 24). Um relato real-imaginário como sendo partes de uma
mesma estrutura, a do pensamento humano.
A poesia tem raiz apocalíptica, mas não o apocalipse atrelado à
destruição ou ao fim dos tempos. É um apocalipse no seu significado
etimológico, que quer dizer revelação. À medida que revelamos as coisas
exteriores à luz da ciência com poesia, uma parte de nós mesmos é
descortinada e modificada perante nossos olhos. Como defende Karl Marx
(1980, p. 202) no primeiro tomo de O capital, trata-se de um defrontar-se com a
natureza a fim de apropriar-se de ideias e imprimir-lhes forma. “Atuando assim
sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua
própria natureza”.
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Trata-se de vestir palavras e ações de efeitos especiais poéticos e fazer
acontecer um outro viver.
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