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Resumo: Este estudo analisa as muitas faces da primeira representação cinematográfica do Seridó e 

sua relação com a cultura política do cinema brasileiro. Na virada do ano de 1978 para 1979, era 

filmado na cidade de Caicó – RN o longa metragem intitulado Boi de Prata, que fez parte da 

primeira leva de filmes realizados através da política de regionalização da produção da recém-

criada estatal de cinema Embrafilme. Ao realizar a película sobre e no sertão do Seridó, seu lugar de 

origem, o diretor e roteirista Carlos Augusto Ribeiro Jr. elaborou a construção discursiva imagética 

sobre o sertão seridoense e o Brasil como territórios do Terceiro Mundo, colocando-a como a 

alternativa na disputa entre a produção espacial de matriz conservadora-regionalista e a de matriz 

progressista-marxista. Vamos mostrar que o diretor atuou dentro da tradição do cinema brasileiro, 

que é a de contribuir para a formação da identidade regional e nacional, ao fazer uso de tópicos da 

cultura popular como a religião, as lendas, a música, a dança e a literatura oral. 

Palavras-chaves: Cinema brasileiro, paisagem, cultura, política, sertão, Seridó, Nordeste, Terceiro 

Mundo. 

	

Abstract: This study analyzes the many aspects of the first cinematographic representation of the 

Seridó and its relation to the political culture of brazilian cinema. From the end of 1978 to the 

beginning of 1979, the feature film Boi de Prata was filmed in Caicó - Rio Grande do Norte, and 

was one of the first movies produced through the decentralization policy of the newly created state 

movie company Embrafilme. By producing the film both about and in the Seridó, where he was 

born, the director Carlos Augusto Ribeiro Jr. created an imagetic narrative about the Seridó’s Sertão 

and Brazil as Third World territories, providing an alternative to the dispute between the 

conservative and the progressive-marxist notions of the decentralised spatial production. We’ll 

show that the director acted according to the Brazilian cinema tradition, which is to contribute to the 

regional and national identity, by using topics of the popular culture such as religion, legends, 

music, dance and oral literature.  

Key-words: Brazilian cinema, landscape, culture, politics, Sertão, Brazilian Northeast, Third 

World. 
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1. INTRODUÇÃO  

O boi que dança comigo 

  no sertão de minha mente 

tem toda pele de prata 

 tem diamante nos dentes 

 brilha no sol com a gente 

no terreiro da alegria 

 terra coberta de fogo 

 e fome de fantasia 

 o boi que dança comigo 

 no baticum das matracas 

 tem nos olhos dois açude 

 tem nos chifre duas faca 

fica feroz em meu peito 

sonhando as água da enchente 

 é o próprio boi da fartura 

 que vive longe da gente 

Mirabô Dantas e Salgado Maranhão,  

canção original da trilha sonora do filme Boi de Prata 
 

 

Depois de mais de 30 anos dedicados ao trabalho com produção audiovisual, volto ao estudo 

de História pela via do cinema. Vivendo no Rio Grande do Norte desde 2003, entrei em contato 

com a produção cinematográfica local e conheci o filme Boi de Prata, do diretor e roteirista 

potiguar Carlos Augusto da Costa Ribeiro Jr., uma obra de ficção cuja história se passa na zona 

rural de Caicó, no Seridó Potiguar, interior do Rio Grande do Norte e que foi realizada no final da 

conturbada década de 1970. Esta pesquisa nasceu do impacto que o filme me causou tanto pelo seu 

conteúdo enquanto pela sua forma e tem por objetivo analisar o surgimento da primeira 

representação do Seridó no cinema e seu uso da cultura política do cinema brasileiro daquele 

momento. 
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O filme é tido como cult1 pelos potiguares, é mais comentado do que visto. Temos registro 

da sua exibição no Rio Grande do Norte, no seu formato original (35mm), apenas em três ocasiões: 

na pré-estreia, no cine Rio Grande, em Natal, em 1981; em Caicó, no cine Pax, também no ano de 

1981; e no ano de 1987, no Centro de Convenções, durante o Festival de Cinema de Natal. Fora do 

estado, foi exibido no Rio de Janeiro, em pré-estreia nacional, no dia 26 de setembro de 1981, como 

informou a chamada no alto da página 34 do caderno de Cultura do jornal O Globo: 

 
“Boi de Prata”, de Augusto Ribeiro Júnior, retrata a sorte e o fatalismo do nordeste 
brasileiro e marca a estreia de Lenício Queiroga como ator de cinema ao lado Luíza 
Maranhão, Álvaro Guimarães, José Marinho e Fátima Barreto, em avant première, no 
Ricamar (Av. N. S. De Copacabana, 360, à meia-noite.) 

 

Participou também da abertura do Festival do Filme Brasiliense, no dia 16 de agosto de 

1982, seguido de um debate com o autor2. Atualmente, o filme tem sido visto em cópia telecinada3,  

digitalizada e copiada em CD, de péssima qualidade,  que está disponível  para venda em camelôs 

do centro da cidade de Natal. Este trabalho de pesquisa foi feito tendo como objeto/fonte um CD 

com a baixa qualidade acima descrita, já que a única cópia em 35 mm que foi possível localizar está 

no acervo da Cinemateca do MAM, no Rio de Janeiro, cuja digitalização implicaria investimento de 

valor muito elevado, o que a inviabilizou. A despeito da qualidade ruim da cópia disponível, o filme 

está íntegro e é possível acompanhar o desenvolvimento da narrativa. Será a narrativa fílmica – com 

seus elementos visuais, textuais, sonoros e de dramaturgia – que nos guiará nesta pesquisa.  

O filme apresenta uma situação fictícia envolvendo disputas por terras no interior do Rio 

Grande do Norte. A trama mostra o embate entre moradores da zona rural de Caicó e Elói Dantas, o 

filho do falecido Severo Dantas, “coronel” e fazendeiro da região. Ao voltar de uma temporada de 

estudos no Rio de Janeiro e em Londres, Elói chega à cidade com planos de iniciar um negócio de 

extração de xelita – mineral de tungstênio de cálcio muito utilizado na indústria –, precisando para 

isso ter também a posse das terras de um pequeno proprietário, onde se encontra um grande veio do 
																																																								
1 Termo usado para definir filmes que ganham prestígio entre os cinéfilos e alguns críticos, mas não alcançam, 
necessariamente, sucesso comercial. Podem ser chamados também de filmes de arte. Idealmente seriam o contrário de 
2 CARVALHO, Vladimir. Cinema candango: matéria de jornal. Editora Cinememória. Brasília, 2002, p. 143. 
3  Telecinagem é o processo pelo qual a imagem da película cinematográfica é transformada em sinal de vídeo. Os 
trabalhos realizados em película ficam mais acessíveis quando telecinados, mas, a depender da qualidade dos 
equipamentos, as imagens podem ficar granuladas, com as cores esmaecidas e os contornos indefinidos, mais 
iluminadas no centro do que nas bordas, e piscar de tempos em tempos em razão de uma diferença do número de 
quadros que compõem um minuto de filme e um minuto de vídeo (flicagem). Depois dos anos 2000, as imagens em 
filme ou vídeo ganharam a possibilidade de serem digitalizadas e armazenadas em mídias digitais, como o CD ou o 
DVD (SALLES, Felipe. Mnemo Cine. Processos de finalização em cinema. Publicado em 11 de maio de 2009. 
Acessado em 18 de janeiro de 2016. Disponível em: http://www.mnemocine.com.br/index.php/cinema-categoria/28-
tecnica/149-finalizacaocinema ). 
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minério. Antônio Vaqueiro, o proprietário, nega-se a vendê-las, atrapalhando os planos e 

provocando a ira de Elói Dantas, que não hesita em usar a violência para conseguir seu intento. Ao 

longo do filme, o plano real e o plano mitológico interagem. Um boi prateado aparece para o 

homem de surrão branco que caminhava pela caatinga e sofria com o sol e a falta de água; a cabocla 

Jurema toma banho nas águas do rio Seridó com Tião, o poeta que escrevia ABCs; o bando do 

cigano Belizário volta para o presente e ajuda o grupo de trabalhadores rurais a acabar com os 

capangas de Elói; Maria dos Remédios, a negra “catimbozeira”, “fecha” o corpo de Tião para ele ter 

força e poder vingar o amigo vaqueiro, morto na emboscada de Elói, e depois se transforma no Boi 

de Prata. Durante uma apresentação do grupo folclórico que encenava o Boi Calemba, Tião sai de 

baixo da fantasia do boi, mata Elói Dantas e foge com a ajuda dos ciganos. Na fuga, o grupo 

encontra com os demais moradores da região andando livres pela estrada, sendo guiados pelo boi 

prateado.  

A ação da película trata de um tema que está na raiz de grande parte dos conflitos sociais 

brasileiros: posse e propriedade da terra, divisão da sociedade entre proprietários e despossuídos, 

violência e a ausência do Estado e da sociedade civil na solução dos conflitos. Tomando como 

ponto de partida a problemática de terras brasileira, o diretor amplia seu foco e insere o espaço 

nacional no debate político mundial daquele período: as relações de poder entre os países ricos e os 

subdesenvolvidos, os quais, em algum momento, conheceram a condição de colônia, situação que 

marcou suas populações e as condenou à submissão, à exploração e à situação de extrema pobreza 

mesmo depois dos processos de independência. A essa construção deu-se o nome de Terceiro 

Mundo (HOBSBAWN, 1995, P. 337-362).  

O filme inicia apresentando os elementos discursivos da imagética sertaneja já conhecida 

dessa porção do território norte-rio-grandense “que é hoje encenado social, política e culturalmente 

como Seridó” (MACÊDO, 2005), associa a esses elementos imagens e situações colhidas na 

história e na cultura do Seridó para auxiliar os personagens sertanejos do filme a reverter a situação 

de submissão conhecida desde sempre. Dessa forma, altera a paisagem política do sertão-

nordestino-seridoense de maneira a filiar-se à utopia libertária do Terceiro Mundo. Os embates 

entre Elói Dantas – o homem urbano, rico, capitalista e empreendedor moderno – e o vaqueiro 

Antônio – homem sertanejo, pobre, ligado à terra pelo trabalho e pelas tradições – são violentos e 

não tem a mediação do Estado. O capital e o trabalho, o modo de vida forasteiro e o modo original 

duelam simbólica e literalmente na tela sem a intervenção de nenhuma das instâncias mediadoras 

criadas pela sociedade civil. Essa situação de submissão desumanizadora e de desamparo das 
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sociedades tradicionais frente à ação dos representantes das sociedades modernas capitalistas são 

combatidas no filme também com violência pelos sertanejos, que contam com a ajuda do 

sobrenatural.  

Esse quadro de disputa de hegemonia entre os representantes da sociedade tradicional e o 

representante da modernidade capitalista associa-se à elaboração espacial do Terceiro Mundo, 

criada após o final da Segunda Guerra (1939-1945) por intelectuais e ações políticas e diplomáticas 

dos países subdesenvolvidos. A partir desse período, o mundo ficou dividido em zonas de 

influência dos vencedores da guerra: EUA e URSS. A divisão era desigual, mas aceita pela potência 

soviética. O fim dos impérios coloniais já se mostrava no horizonte e a orientação que iriam tomar 

os novos Estados que nasceriam desse processo de descolonização era uma incógnita 

(HOBSBAWM, 1995, P. 225) e seria motivo de disputa pelas superpotências.  

O termo Terceiro Mundo foi usado pela primeira vez pelo demógrafo francês Alfred Sauvy, 

num texto escrito para o jornal L’Observateur, em 14 de agosto de 1952. Nele, o francês comparava 

o mundo capitalista ao Primeiro Estado da Revolução Francesa, a nobreza; o mundo socialista era 

comparado ao Segundo Estado, o clero; e os países subdesenvolvidos – termo usado pela ONU –  

eram comparados ao povo, o Terceiro Estado. Na sua opinião, a conquista do Terceiro Mundo era 

mais importante para os dois primeiros do que encontrar solução para os problemas que surgiam da 

coexistência de ambos. “Ce qui importe à chacun des deux mondes, c’est de conquérir le troisième 

ou du moins de l’avoir de son côté. Et de là viennent tous les troubles de la coexistence” 
5(L'Observateur, 14 ago. 1952, n°118, P. 14). O autor evidenciava a busca desenfreada pela 

tecnologia nuclear que garantiria o poder, em detrimento do pouco investimento na qualidade de 

vida dos povos subdesenvolvidos, e também advertia para as possíveis reações aos abusos 

cometidos pelos EUA ao brincarem com fogo – a paciência humana – e alertava para o fato de que 

o mundo socialista poderia ser uma opção para os subdesenvolvidos “do tipo feudal”. 

 

Néophytes de la domination, mystiques de la libre entreprise au point de la 
concevoir comme une fin, ils n'ont pas nettement perçu encore que le pays sous-
développé de type féodal pouvait passer beaucoup plus facilement au régime 
communiste qu'au capitalisme démocratique. (idem)6. 

																																																								
5 "O que importa para cada um dos dois mundos é conquistar o terceiro ou, pelo menos, tê-lo ao seu lado. E, 
a partir daí, que venham todos os problemas da convivência” (tradução nossa) 
	
6 Neófitos de dominação, místicos da livre iniciativa ao ponto de concebê-la como um fim, ainda não percebem 
claramente que o país subdesenvolvido do tipo feudal poderia passar muito mais facilmente para o regime comunista do 
que para o capitalismo democrático. (tradução nossa) 
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Foi na conferência de Bandung, na Indonésia, em abril de 1955, que os países 

subdesenvolvidos assumiram a identidade de Terceiro Mundo. Nessa ocasião, 297 países asiáticos e 

africanos se reuniram para elaborar uma política mundial que contemplasse a economia e a cultura 

dos países desses continentes. O peso demográfico que essas nações tinham8 era o fator central da 

existência do agrupamento dos países e o que lhes dava argumentos para reivindicar serem ouvidas 

como nações independentes e soberanas, e fazer frente às tentativas de submissão pelos países dos 

blocos capitalistas e socialistas, que eram encaradas como atitudes neocolonialistas. 

(HOBSBAWM, 1995, P. 339). Na década de 1960, os processos de independência se intensificam 

na África e na Ásia. Somente na África, no ano de 1960 foram 17 os países que se proclamaram 

independentes, 13 deles tinham sido colônias francesas. Na América Latina, os países que haviam 

conquistado suas independências ainda no século XIX, continuavam a depender do capital 

estrangeiro e suas populações amargavam a vida precária, fruto da desigualdade de renda.  

 
Não surpreende, assim, que as dezenas de Estado pós-coloniais que surgiram após 
a Segunda Guerra Mundial, junto com a maior parte da América Latina que 
também pertencia visivelmente às regiões dependentes no velho mundo imperial e 
industrial, logo se vissem agrupadas como o “Terceiro Mundo”. (HOBSBAWM, 
1995, P. 349) 

 

 Essa nova configuração do mundo e a disposição das nações dos países pobres, 

majoritariamente localizadas no hemisfério Sul, sensibilizaram a produção intelectual europeia, 

principalmente a francesa. O processo de descolonização, que já interessava a geógrafos e 

economistas, passou a interessar a sociólogos e filósofos pelo lado humanista da questão. Na 

França, o saber crítico sobre o conhecimento e a cultura do homem que fosse capaz de desenvolver 

suas potencialidades já era tema desde a década de 1940. Em 1946, o livro O Existencialismo É Um 

Humanismo, de Jean Paul Sartre, unia os debates sobre marxismo e existencialismo sob o signo do 

humanismo, que implica numa dada visão da subjetividade voltada para certa idealização da 

liberdade. A “liberdade do ser”, em Sartre, implicava nos sujeitos libertarem-se dos “outros”, 

																																																								
7 Estiveram presentes à Conferência de Bandung os seguintes países: Afeganistão, Arábia Saudita, Birmânia, Camboja, 
Ceilão, Costa do Ouro/Gana, Egito, Etiópia, Filipinas, Iêmen, Índia, Indonésia, Irã, Iraque, Japão, Jordânia, Laos, 
Líbano, Libéria, Líbia, Nepal, Paquistão, República Democrática do Vietnã, República Popular da China, Síria, Sudão, 
Tailândia, Turquia e Vietnã do Sul. 
8Juntos, esses 29 países perfaziam um contingente de 1,350 bilhões de pessoas, representando aproximadamente 50% 
da população mundial, que era de 2,6 bilhões. Fonte: https://nacoesunidas.org/acao/populacao-mundial/ , acessado em 
17/11/2016. 
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daqueles que o oprimiam, de maneira que o existencialismo sartreano foi um motor importante 

numa certa defesa da autonomia dos povos. No Brasil, essas questões foram debatidas pelo ISEB.  

O ISEB – Instituto Social de Estudos Brasileiros – foi criado no ano de 1955, no governo de 

Café Filho, ligado ao Ministério da Educação e Cultura, com a finalidade de ensinar e divulgar as 

ciências sociais, e utilizar os dados e as categorias da disciplina na análise e na compreensão crítica 

da realidade brasileira, visando o desenvolvimento nacional. Nos governos de Juscelino Kubitschek 

e de João Goulart, o órgão foi o grande formulador de ideias e de políticas, baseando-se nos escritos 

do jovem Marx sobre a história e a análise do sistema capitalista, no conceito de alienação, de 

Hegel, pelo qual o espírito pode estar separado de si, mas ao unificar-se, toma consciência e posse 

do mundo (GORZ, 1987, P.27, apud Barros, 2010, P. 224), no existencialismo, de Jean Paul Sartre, 

que negando a existência de Deus, faz recair sobre o homem toda a responsabilidade pelo fazer-se a 

si e o torna o deus criador do seu mundo (ABBAGNANO, 2012, P. 470 ), e nas observações de 

Georges Balandier sobre a necessidade do reconhecimento da existência da situação colonial, bem 

como da análise equilibrada de ambas as partes do processo: a sociedade colonial e a sociedade 

colonizada (BALANDIER, 1993. P. 107). 

Como contava com a participação de intelectuais liberais e marxistas nos seus quadros9, 

havia dois eixos de pensamento no ISEB: um baseado na luta de classes visando a revolução 

socialista, e outro reformista, que desejava criar as condições para gerar uma classe de empresários 

nacionais que pudessem fazer frente à pressão do capitalismo estrangeiro e desenvolver a economia 

de forma autônoma, o chamado “projeto nacional desenvolvimentista”. O que havia em comum 

entre esses grupos era a identificação dos problemas que levavam o Brasil a não alcançar a 

autonomia política e o desenvolvimento econômico e político desejado: a manutenção do modelo 

oligárquico agrário exportador, e a submissão da indústria nacional ao capital estrangeiro. O 

primeiro ligava o país ao seu passado colonial, o segundo fazia o país manter-se na condição de país 

economicamente dependente dos países desenvolvidos. 

Na década de 1960, grupos como o Movimento de Cultura Popular (MCP) – do Recife – e o 

Centro de Cultura Popular, o CPC da UNE – sediado no Rio de Janeiro – , ambos influenciados 

pelo pensamento isebiano, aliaram a questão nacional popular à ideia marxista de “revolução”. 

Dessa forma, a filosofia existencialista, a luta contra a alienação cultural e a revolução passaram a 

fazer parte da criação de peças de teatro, de músicas, de obras literárias e de filmes. A ideia de 

																																																								
9 Ignácio Rangel, Nelson Werneck Sodré, Roland Corbisier, Álvaro Vieira Pinto, Hélio Jaguaribe, Cândido Mendes, 
entre outros. 
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revolução socialista internacional iria aderir às concepções de nacional-popular produzidas pelo 

ISEB e pelos outros grupos posteriores que abraçaram suas ideias. É possível perceber em grande 

parte das obras cinematográficas criadas a partir da década de 1950 a identidade nacional sendo 

buscada na fusão entre as ideias marxistas e o nacional-popular na medida em que ambas tinham 

como opositor o capitalismo internacional, que ignorava as formas de vida tradicionais e as 

ameaçava fazer desaparecer em nome da modernidade (ORTIZ, 1985, P. 45-50). No Brasil também 

se formou uma reflexão e um debate sobre os discursos colonizados internos que deveriam ser 

vencidos por um processo local de descolonização e em uma proposta de nova identidade. 

Stuart Hall (1998), sociólogo jamaicano, afirma que na modernidade tardia do século XX, as 

identidades se fragmentaram. As trocas de informações causadas pelo desenvolvimento das 

comunicações, os intensos movimentos de imigrações no planeta, a globalização, não mais 

permitiram ao sujeito ter uma identidade fixa ou permanente, e isso acarretou a sobreposição das 

identidades nacionais. O homem racional e científico passou a ser o norteador dessa nova 

identidade, que se tornou possível pelas transformações do pensamento no século XX pela difusão 

dos conceitos de Karl Marx, pela descoberta do inconsciente, por Freud, pelos estudos de 

linguística, de Ferdinand Saussure, pela elaboração da genealogia do sujeito, de Michael de 

Foucault, e pela prática do feminismo. O sujeito “pós-moderno” teria vivido, a partir da segunda 

metade do século XX, num contexto de hibridismo, no qual as distintas tradições culturais se 

fundem produzindo novas formas de cultura. Dessa forma, as lutas de outras nações terceiro-

mundistas africanas e asiáticas foram incorporadas por alguns ativistas políticos, artistas e 

intelectuais brasileiros pela identificação com a condição de subdesenvolvidos e explorados pelos 

países desenvolvidos do hemisfério norte, que, não por coincidência, eram os países que ainda 

mantinham colônias naqueles continentes. Além das obras de Jean Paul Sartre, o assunto chegou ao 

Brasil por meio dos escritos do ativista Frantz Omar Fanon, que tratou da questão da luta contra a 

dominação colonial imposta aos países subdesenvolvidos sob a forma da exploração econômica e 

da aniquilação dos modos de vida tradicionais. 

Fanon foi um afro-americano nascido na Martinica – ilha caribenha que até hoje é um 

departamento insular ultramarino francês – que estudou medicina e psiquiatria na França e foi 

clinicar na colônia francesa da Argélia a partir do ano de 1953, quando as guerras de libertação 

estavam para começar (1954 a 1962). Depois de alguns anos exercendo a profissão e militando 

secretamente ao lado dos revoltosos argelinos, abriu mão da nacionalidade martinicana, do emprego 
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público no hospital francês da Argélia e abraçou a luta pela independência da colônia africana, 

assumindo a nacionalidade argelina. Baseado na sua origem colonial, na vivência da metrópole 

quando de seus estudos de medicina e psicanálise, e na experiência durante a guerra de 

independência da Argélia, Fanon escreveu sobre a condição do homem negro colonizado, sobre o 

racismo, o colonialismo e necessidade das lutas de descolonização nas obras Peau noir, masque 

blanche, de 1952;  L'An V de la révolution algérienne , de 1959; Les damnés de la terre, de 1961, e 

Pour la révolution africaine, de 1964. 

Para Fanon, a alienação era a impossibilidade do homem colonizado de atuar como sujeito 

da própria história. E não bastava para o colonizado mudar sua visão de mundo para deixar de ser 

alienado, era preciso mudar o mundo. A luta pela descolonização e pela desalienação do ser 

colonizado o aproximava do ideário dos intelectuais do ISEB e dos movimentos culturais que 

nasceram em decorrência das elaborações intelectuais isebianas. Ecos das obras de Fanon, no 

Brasil, vão aparecer de forma mais intensa depois de 1968 nos escritos do pedagogo revolucionário 

Paulo Freire e do líder negro Abdias do Nascimento (GUIMARÃES, 2008, P. 6). Naquele ano 

também foi traduzida e publicada em português pela editora Civilização Brasileira uma das obras 

capitais de Fanon, Os Condenados da Terra, que teve larga repercussão no meio intelectual 

brasileiro. E no cinema brasileiro, pode-se sentir a presença de suas teorias nos filmes de Glauber 

Rocha, como o Leão de Sete Cabeças (1971) e A Idade da Terra (1980), quando criticou a presença 

da dominação europeia nos países africanos, e textualmente, no monólogo que o diretor gravou com 

sua própria voz e inseriu em off, no filme de 1980 (ver P. 88).  

Também podemos perceber no filme de Carlos Augusto Ribeiro Júnior os sinais do 

pensamento de Fanon quando cria a história de uma sociedade tradicional que está prestes a ter seu 

modo de vida totalmente alterado pela introdução da atividade extrativista mineradora que somente 

atende aos interesses do representante dos países ricos. Para chegar ao seu objetivo, o representante 

do país colonizador, o colono/nativo – Elói – não hesitará em usar a força. A luta desigual entre o 

pequeno proprietário e o rico empresário ocorre sem que haja nenhum tipo de intervenção do 

Estado e nem de suas instituições, mostrando que o explorado – o subdesenvolvido ou o colonizado, 

na nomenclatura de Fanon – no sistema colonial, está sujeito à máquina do colonialismo e somente 

o enfrentamento poderá barrá-lo.  

Liberación nacional, renacimiento nacional, restitución de la nación, 
Commonwealth, cualesquiera que sean las rúbricas utilizadas o las nuevas 
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fórmulas introducidas, la descolonización es siempre un fenómeno violento. 
(FANON, 1969, P. 30)10 

Fanon, no livro Los condenados de la tierra (1969), expõe o problema sob seu ângulo 

próprio e dá a fórmula para a solução, a qual Ribeiro Jr. utiliza no Boi de Prata:  “El colonialismo 

no es una máquina de pensar, no es um cuerpo dotado de razón. Es la violencia  en estado de 

naturaleza y no puede inclinarse sino ante una violencia mayor” (P. 54)11. Somente dessa forma, o 

oprimido poderia tomar as rédeas do seu destino.  

Ao término do filme Boi de Prata, nos créditos, na indicação de onde fora rodado, o diretor 

e roteirista menciona pela primeira e única vez o conceito que une a obra do seridoense ao 

martinicano: “Currais Novos, Nordeste brasileiro, Terceiro Mundo”. A definição desse espaço 

associado ao pensamento de Fanon e de Glauber Rocha parece ter sido a forma de o cineasta 

seridoense requalificar o sertão-Seridó, não mais como vítima da natureza e da história. Agora, na 

realidade do écran, os homens e mulheres que produziam aquele espaço, e com quem o cineasta se 

identificava por questão de origem, agiam como os sujeitos da história global de dimensões terceiro 

mundista: por suas mãos, o justiçamento foi feito, o opressor foi eliminado e o mundo sertanejo 

livrou-se da modernidade capitalista que destruiria seu modo de ser, e pode seguir vitoriosa.  

Os filmes brasileiros das décadas de 1950 e 1960, apesar de identificarem os problemas do 

homem sertanejo à exploração capitalista, não o colocavam no comando da reversão da situação. 

Apesar dessas obras configurarem o espaço do sertão nordestino como os “territórios da revolta” 

como nos mostra Albuquerque Júnior. (2001, P. 183-304), ou seja, um conjunto de espaços 

relacionados à natureza e ao mito, e com potencialidades transformadoras da realidade social, os 

cineastas apresentavam os “argumentos da indignação” para a efetivação da revolução socialista, 

mas não a encenavam, não a plasmavam no écran,  como fez Ribeiro Jr.  

Albuquerque Júnior (2001) apresenta duas linhas de discursos que fizeram surgir o recorte espacial Nordeste, 

historicamente construído: um produzido nas primeiras décadas do século XX, por grupos de intelectuais e artistas 

ligados às elites políticas e econômicas nordestinas em franco declínio, que elaborou textos e imagens que 

confrontavam a modernidade burguesa, construindo o que o autor denominou de “espaços da saudade” (pp. 65-172). 

Eram pessoas ligadas ao movimento regionalista, cujo exponente maior, em Pernambuco, fora o sociólogo Gilberto 
																																																								
10 Liberação nacional, renascimento nacional, restituição da nação, Commonwealth, quaisquer que sejam as rubricas 
utilizadas ou as novas fórmulas introduzidas, a descolonização é sempre um fenómeno violento. (tradução nossa) 
11 O colonialismo não é uma máquina de pensar, não é um corpo dotado de razão. É a violência em estado de natureza e 
não pode inclinar-se a não ser ante uma violência maior. (tradução nossa) 
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Freyre, e, no Rio Grande do Norte, Luís da Câmara Cascudo. O outro tipo de discurso foi elaborado, a partir da década 

de 1930, por artistas e intelectuais ligados ao pensamento marxista que tinham como estratégia denunciar as misérias 

das camadas populares do Nordeste, visando acentuar as insatisfações e colaborar com a superação dessa situação até 

criar uma nova ordem. Criações como o livro O outro Nordeste, Djacir Menezes (1937) e Geografia da fome, do 

sociólogo e geólogo Josué de Casto (1946) são apontadas como as primeiras inciativas no sentido de inverter a visão 

cristalizada sobre o Nordeste a partir da sociologia freyriana. Ambas as linhas discursivas trabalhavam com uma 

paisagem nem tão agradável da região, onde a fome seria um traço marcante. Conviveram desde então um Nordeste, 

que para além da região litorânea, na região interiorana, era marcada pelo sertão seco, pela atividade pecuária e onde a 

fome e a violência grassavam sem o conhecimento dos poderes públicos. Nas décadas seguintes, muitas outras 
obras literárias, teatrais, e cinematográficas de autores ligados ao marxismo se seguiram para 
corroborar a ideia de Nordeste como uma região castigada pela natureza, abandonada pelo Estado, 
violenta e famélica. Essa construção simbólica da região que veio a ser chamada de Nordeste do 
Brasil, desenvolvida a partir do Rio de Janeiro e, principalmente, de São Paulo, foi denominada por 
Albuquerque Júnior como “territórios da revolta” (P. 183). Os “argumentos de indignação” – fome, 
exploração, violência, dissolução dos modos de vida tradicionais, abandono pelo Estado – eram 
utilizados para justificar o levante popular que alterasse esse estado de coisas promovido pela 
exploração capitalista do uso da terra e do trabalho do povo e pela associação das instituições como 
o governo e o Estado ao capitalismo explorador. O objetivo seria promover, pelo texto ou pela 
imagem, a ação transformadora necessária para romper o aprisionamento na fórmula que se repetia 
eternamente. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2001, pp. 183-304). Porém, ao manterem-se apegados 
às imagens do “espaço-vítima” para que servisse como “espaço-denúncia”, tais criações ficaram 
presas à visão conservadora que originou a elaboração do Nordeste, e terminaram por perpetuá-lo 
como “o lugar da construção da autenticidade cultural da nação; o lugar das tradições; o lugar da 
luta contra a constituição do espaço burguês no país; o lugar da luta contra a modernidade” 
(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2001, P. 293). 

Também usando “os lugares” do Nordeste das criações dos intelectuais de esquerda do 

Brasil, em cuja tradição foi moldada sua formação profissional, o cineasta potiguar parece ter 

querido extrapolar os limites do “espaço-vítima” e “do espaço denúncia”. Com seu filme, realizou 

imageticamente a revolução popular que havia muito se ensaiava imaginariamente sem, no entanto, 

se concretizar nas telas. Se tomarmos como exemplo os filmes Vidas Secas (SANTOS, 1963), Deus 

e o diabo na terra do sol (ROCHA, 1963), e acrescentarmos à nossa análise os filmes Os fuzis 

(GUERRA, 1963), O pagador de Promessa (DUARTE, 1962) e O Dragão da Maldade contra o 

Santo Guerreiro (ROCHA, 1969), todos eles anteriores à realização do Boi de Prata e com suas 

histórias passadas na região Nordeste, vamos perceber que, apesar de apresentarem as razões que 
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justificariam a revolta – os “argumentos de indignação” – em nenhum deles a revolução se efetiva 

em imagem, como vamos demonstrar no capítulo 3. 

Para analisarmos a idealização da revolta popular do Boi de Prata, fizemos a transposição 

desse artefato cultural para dentro dos limites da pesquisa histórica que se faz na segunda década 

deste século XXI. Isso foi tornado possível, tal como nos ensina Certeau (1982), por meio de uma 

operação historiográfica. Tal operação contou com o suporte da PPGH-UFRN, no campo da 

pesquisa sobre a história dos espaços. O objeto/fonte escolhido, o filme Boi de Prata, trabalhou na 

recriação simbólica do sertão do Seridó para, por operação retórico-visual, inserir o Brasil na 

paisagem do Terceiro Mundo, conceito que emergiu pela narrativa de intelectuais, de políticos e 

representantes dos povos coloniais e pós-coloniais da África, Ásia e Américas, numa tentativa de 

pressionar os países desenvolvidos do Hemisfério Norte a reconhecer e aceitar a soberania dessas 

nações (DOWBOR, 1980; HOBSBAWM, 1995). 

Para que nossa operação historiográfica ficasse completa, foi preciso recorrer à tradição 

acadêmica iniciada a partir da obra Cinema e História (FERRO, 1976), de Marc Ferro. O 

historiador francês, alinhado com a Nova História, foi pioneiro ao propor a utilização do cinema 

como objeto da história. A proposição inicial de Ferro – compreender o filme como um reflexo da 

sociedade – logo foi acrescida de outras asserções propostas pela nova história cultural, que 

concebe o cinema como uma forma de representação social. O conceito de representação do 

historiador cultural francês Roger Chartier (1985) foi elaborado na década de 1980 a partir da 

análise das hábitos de leitura na Idade Moderna, aos quais ele denomina de “práticas de leituras”, e 

foi sendo revisto e atualizado pelos estudos históricos nos anos seguintes. Na década de 1990, a 

construção social da imagem foi reinterpretada por historiadores da arte, filósofos e teóricos da 

cultura visual, tais como Michael Baxandall, Jonathan Crary e William John Thomas Mitchell, e 

por trabalhos recentes sobre o tema realizados no Brasil por Paulo Knauss Mendonça, Ulpiano 

Meneses, Francisco Santiago Júnior, entre outros. A história das representações também contribuiu 

para a redefinição da noção de documento histórico, e repensou as imagens como fontes relevantes 

de representações sociais e culturais. Nas últimas décadas do século XX e nas primeiras do XXI, 

uma nova historiografia de característica interdisciplinar surgiu para dar conta da presença massiva 

das imagens na vida das sociedades a partir do século XX. Atualmente, estudos culturais e da mídia 

abordam a cultura visual operando um deslocamento no sentido do estudo da história da arte para o 

estudo da cultura visual (MENDONÇA, 2006, P. 102-106). 
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Desde que as ciências humanas foram impactadas pela chamada “virada pictórica” – 

pictorial turn, como a nomeou J.W.T. Mitchell (2009) – a representação visual passou a figurar 

como preocupação do historiador social e cultural da arte, uma vez que toda produção de sentido, aí 

incluída a produção de imagens, é considerada uma produção social (MENDONÇA, 2006). A 

realidade social passou a ser entendida como algo construído, pensado e dado a ler por meio das 

representações sociais, estas tidas como “construções de sentidos materializados em livros, 

imagens, discursos cotidianos, jornais, cartas, formas arquitetônicas, roupas etc.” (SANTIAGO 

JÚNIOR, 2008, p. 69). O estudo das representações desvelou as disputas simbólicas que as 

construções de sentido perpetram. As representações, baseadas em experiências anteriores, teriam a 

função de dar sentido ao presente, de tornar o outro inteligível e de converter o espaço em algo 

decifrável, trazendo sempre as marcas dos interesses dos grupos que as forjaram, sendo entendidas 

como “mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta impor a sua concepção do mundo social, 

os valores que são seus, e o seu domínio” (CHARTIER, 1988, p. 16/17).  

Para Mitchell (2009), a representação não deve ser entendida somente como o objeto 

produzido (um quadro, uma estátua, um filme), mas como a efetuação, a prática, “o conjunto de 

relações em que a coisa resultante dessa ação é um participante a mais do todo, como uma peça no 

tabuleiro do xadrez, ou como a moeda no sistema de câmbio” (MITCHELL 2009, P.362). A 

representação deve conter uma promessa ao dar “a forma de como seriam as coisas ou de como 

serão” (MITCHELL 2009, P.361). O filme objeto desta pesquisa foi analisado levando em conta a 

conceituação de Mitchell sobre representação social: ao ser elaborado, o filme interagiu no seu 

tempo com as instituições e com as questões formais da realização das imagens, criou espaços, 

propôs posturas e atitudes tanto para a sociedade quanto para os artistas e intelectuais, e, sobretudo, 

criou uma expectativa de futuro, uma utopia. 

A situação descrita pelo filme – talvez fosse mais correto dizer metaforizada – pelo filme 

pode ter ocorrido ou pode vir a ocorrer a qualquer tempo no RN ou em qualquer região do Brasil ou 

do mundo, como, de fato, vem ocorrendo. Das lutas entre indígenas e brancos conhecidas como 

“Guerra dos Bárbaros”, no período da colonização do Brasil, às mortes emblemáticas do 

seringueiro, sindicalista, ativista político e ambientalista Chico Mendes, em Xapuri-AM, no dia 22 

de dezembro de 1988, ou da religiosa norte-americana naturalizada brasileira Dorothy Stang, 

assassinada a tiros em 12 de fevereiro de 2005, no município de Anapu-PA, temos exemplos que 

nos fazem perceber que as disputas por terra existem desde pelo menos o início da colonização no 

Brasil, se mantêm atual e continua sendo encaminhadas de forma violenta. O diretor e roteirista de 
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Boi de Prata apresentou essa questão no seu filme ao contrapor Elói Dantas – herdeiro, cosmopolita 

e empreendedor – ao vaqueiro Antônio, dono da pequena porção de terra onde criava seu pouco 

gado e vivia sua parca vida. Ao criar essa situação de disputa e ao dar vitória ao núcleo sertanejo do 

filme o diretor tentava reorganizar o espaço sertão Seridó e usá-lo como metonímia do Brasil.  

Para contar a história passada na zona rural de Caicó, o diretor e roteirista reuniu temas 

tradicionais na elaboração sobre a identidade e a cultura brasileira – miscigenação das 3 raças, 

sincretismo religioso e a cultura popular – e enunciados constitutivos do regionalismo nordestino-

sertanejo-seridoense: as provações impostas pela natureza e a resistência dos nativos a elas; a 

religiosidade norteando  suas vidas; a simplicidade e a honestidade dos homens e mulheres locais; a 

ligação com os valores telúricos, o conhecimento sobre os elementos da natureza e a produção 

artística e cultural a partir desses elementos. No entanto, partindo dos mesmos enunciados 

utilizados pelas elites para a manutenção do status quo e de temas e de imagens recorrentes na 

elaboração do discurso regional nordestino-sertanejo-seridoense, Ribeiro Júnior fez algo diverso. 

Tal dessemelhança das outras vozes é o que primeiramente buscamos compreender: qual foi o uso 

que o filme Boi de Prata fez dos enunciados recorrentemente utilizados pelo regionalismo 

seridoense na composição da paisagem social e política que modelou com a descrição da vida e dos 

embates dos trabalhadores rurais do semiárido seridoense e os proprietários de terras, nos anos de 

1970/80? 

Tanto pela forma quanto pelo conteúdo, o Boi de Prata chama a atenção do espectador. 

Embora a cópia disponível atualmente não seja a ideal, a qualidade do trabalho, de forma geral, é 

notória. A forma como o filme foi roteirizado, produzido, dirigido e, principalmente, fotografado, 

não deixa dúvida que não se trata de trabalho amador. Cinema é uma atividade industrial, que 

depende de muitos recursos para ser desenvolvida e, no Brasil, não se realizava sem a participação 

do Estado. Obviamente, para compreender a fatura de Boi de Prata, teremos de entender de que 

forma Ribeiro Jr. relacionou-se com as instâncias de poder e a empresa estatal cinematográfica do 

período – Embrafilme – para concretizar a realização do seu filme. Finalmente, um filme, depois de 

terminado, ganha vida própria. Por isso, traçamos os caminhos percorridos pela película depois de 

finalizada, entendendo que tenha sido mais uma etapa da elaboração da representação social, como 

definida por MITCHELL (1992, P.362). 

 Ao longo dos três capítulos que esta pesquisa apresenta, utilizamos a análise fílmica de 

trechos selecionados para a compreensão da elaboração espacial de Ribeiro Jr., e  apresentamos 

nossa versão sobre como se deu a realização dessa obra bem como a emergência e contexto da 
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proposta política por ela apresentada. A partir da pesquisa elaborada em acervos documentais 

públicos e privados, através de entrevistas com os envolvidos na produção e com pessoas que se 

relacionaram pessoal e profissionalmente com o diretor, pudemos traçar os interesses que 

concorreram que ela fosse realizada e tivesse a trajetória que teve. . 

Para a análise do filme enquanto sistema formal, utilizamos o método proposto pelos 

historiadores David Bordwell e Kristin Thompson (2013). O filme não é feito somente de imagens, 

mas é um sistema composto por várias linguagens que devem funcionar conjuntamente para que o 

projeto todo seja bem sucedido. Antes das imagens há a peça literária, o roteiro a partir do qual, 

uma série de decisões prático-conceituais serão tomadas – trata-se da mise en scéne, ou seja a 

disposição dos objetos e atores no quadro, da ambiência para a filmagem – interior ou exterior –, o 

tom da atuação dos atores... (BORDWELL E THOMPSON, 2013, P. 205). Também a partir do 

roteiro é que as decisões sobre a parte técnica da captação das imagens serão tomadas. Resolvidas 

as questões técnicas de captação de imagens, é a vez de decidir as questões de pós-produção, o 

processo de seleção das cenas na mesa de montagem.  Enfim, depois de terminado o processo de 

edição e sonorização, a película poderá ser copiada e exibida. Como se pode notar, o filme não é 

uma peça que se possa chamar tão somente de visual, embora o componente visual seja o 

predominante. Procuramos decupar12 o Boi Prata para entender as escolhas técnicas do diretor e de 

que modo essas escolhas formais contribuíram para o resultado final. Na ausência do roteiro 

original, para facilitar a compreensão do leitor, foi feita uma descrição das cenas e sequências de 

todo o filme, presente em anexo neste trabalho (ANEXO 1). 

As técnicas ópticas, conforme vão surgindo, contribuem para moldar o olhar e a percepção 

do observador  e também vêm sendo usadas para sensibilizar o olhar do observador para alguns 

temas (CRARY, 2012 ). Na Europa, a partir do século XV, os artistas do Renascimento italiano e 

neerlandês usaram a perspectiva – uma técnica pictórica-óptica formalizada – para falar do poder do 

rei, das conquistas de territórios e de sua organização política, compondo a paisagem política 

(VIEIRA, 2013). No século XX, no Brasil, a técnica e a arte do cinema foram utilizadas para, 

juntamente com outras manifestações artísticas, formular a identidade nacional (ORTIZ, 1985, P 9-

52). O Boi de Prata está inserido nessa tradição cinematográfica brasileira e parte da discussão 

sobre identidade nacional para buscar outra identidade com um espaço mais amplo: a de país 

subdesenvolvido, integrante do Terceiro Mundo. Para essa análise, vamos nos apropriar os 

conceitos de região, de regionalismo (CASTRO, 1992; ALBUQUERQUE JÚNIOR , 2001; 
																																																								
12Termo técnico do cinema, de origem francesa (décuper – recortar), utilizado para descrever a análise que se faz de um 
roteiro para orientar a produção ou a equipe técnica: decupar o roteiro, decupar as imagens. 
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MACÊDO, 2005), paisagem (CAUQUELIN, 2007) e paisagem política (VIEIRA, 2013), para 

interpretar a formulação política de Carlos Augusto Ribeiro Júnior, a qual, partindo da elaboração 

imagética do discurso regionalista, chegou à ideia (e à prática) de Terceiro Mundo, que está 

presente no filme pela oposição do núcleo sertanejo ao personagem cosmopolita Elói Dantas.  

A região é um fracionamento do espaço territorial feito para atender questões 

administrativas, econômicas, (principalmente) políticas (CASTRO, 1992, P.18 ) e, acrescentamos, 

identitária. Tal fracionamento se dá pelas batalhas entre forças que as disputam. As regiões se 

formam no uso estratégico diferenciado do espaço fracionado. Elaborações discursivas e imagéticas 

moldam o espaço regional e forças políticas envolvidas na disputa tentam impor em múltiplas 

esferas – politica, econômica, religiosa, artística, cultural etc... – suas premissas a partir do espaço 

demarcado. Quem tiver a maior capacidade de elocução, cria enunciados e imagens que repetidos 

com certa regularidade, em diferentes épocas e modalidades de discursos, passam a dar sentido a 

experiências afetivas de pessoas que compartilhem do mesmo espaço, que as internalizam e as 

legitimam, num processo de identificação. À construção discursiva, a essa generalização, deu-se o 

nome de regionalismo (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2001, P. 23-28).  

Para interpretar certos aspectos espaciais de nosso objeto/fonte visual, vamos utilizar o 

conceito de paisagem. Este é um vocábulo polissêmico, mas no geral  está ligado à intervenção 

humana sobre a terra, quer seja no ato de sulcá-la para promover a semeadura, quer seja organizando 

seus elementos para representá-la através de palavras ou imagens. Pela produção econômica ou pela 

produção cultural e social, se faz paisagem. No estudo a partir do filme Boi de Prata, de Carlos 

Augusto Ribeiro Júnior, vamos revolver as camadas de memória e mitos sobre as quais se assentam 

as imagens para compreender seu funcionamento (SCHAMA, 1996). Para tanto, utilizamos duas 

concepções de paisagem, uma elaborada por Anne Cauquelin (2007), que a entende como uma 

prática pictórica que esquematiza simbolicamente a experiência da natureza e é dotada de regras 

próprias de composição; a outra, desenvolvida por Daniel de Souza Leão Vieira (2013), que localiza 

a paisagem na confluência da cultura política e da cultura visual.  

A filósofa francesa Cauquelin (2007) sustenta que a paisagem – como termo e noção – nasce  

como um conjunto estruturado sobre regras próprias de composição e como esquema simbólico do 

contato próximo com a natureza, por volta de 1414, na Holanda, e passa pela Itália do 

Renascimento para chegar até nós. Para a autora, tudo tem início com a pintura, com a moldura do 

quadro delimitando o espaço para a apresentação organizada de elementos paisagísticos por meio da 

perspectiva. (P. 36-37) 
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A invenção da perspectiva foi, para Cauquelin, o “nó da questão”: ela fixa a ordem de 

apresentação dos vários elementos da natureza e cria um corpo de doutrina com os meios pelos 

quais realizar-se-á a obra. A perspectiva, como forma simbólica, introduz novas estruturas de 

percepção tanto no domínio da arte como no conjunto das construções mentais. Quando assimilada, 

a perspectiva passa a ser a imagem que estabelece equivalência entre um método de representação e 

a própria natureza: “A imagem construída sobre a ilusão da perspectiva confunde-se com aquilo de 

que ela seria a imagem” (P. 38). O conceito de natureza adere à paisagem sem qualquer 

distanciamento, com a imagem sendo transportada legitimamente para o original. A similaridade 

estabelecida entre natureza e paisagem faz com que a busca pela origem desta seja inútil, pois, 

sendo ela a própria natureza (e não uma representação desta), está aí desde sempre. A naturalização 

da paisagem cria a dobra sob a qual se assenta o nascimento e a ascensão da forma (P. 37-42). 

O cinema, assim como a pintura, utiliza os dois elementos que tornam possível a paisagem, 

segundo Cauquelin (2007): o enquadramento (a moldura) e a perspectiva. A lente da câmera limita 

o espaço dado a ver e somente os elementos selecionados pelo diretor entrarão no quadro, e de 

forma não-aleatória. A profundidade de campo proporcionada pela lente coloca os elementos em 

perspectiva, e a colocação do foco ao longo da linha da perspectiva seleciona o que deve ser 

ressaltado do quadro num momento e noutro. 

Como o senso comum acredita que o Brasil nasceu a partir da chegada dos portugueses à 

Bahia, a partir dos anos 1960, quando o cinema brasileiro quis mostrar/falar sobre os problemas 

nacionais com origem nas questões ligadas à terra e ao subdesenvolvimento decorrentes da 

colonização, frequentemente lançou mão das imagens do Nordeste para fazê-lo. Desde os filmes 

como Vidas Secas (SANTOS, 1963) ou Deus e o diabo na terra do sol (Glauber Rocha, 1964), até 

os mais recentes, como Abril despedaçado (Walter Salles, 2001), o arcaísmo das relações pessoais e 

sociais é demonstrado com situações que se passam na região.  

O Seridó apresentado pelo filme de Ribeiro Júnior é uma metonímia do Nordeste e também 

apresenta os argumentos da indignação para compor um outro modelo de paisagem. Nesse ponto, 

aproxima-se do conceito de paisagem política elaborado por Daniel de Souza Leão Vieira (2013). O 

historiador pernambucano, indo além do tratamento que a História da Arte tem dado ao tema da 

paisagem, procura incluir no debate a problematização do fazer cultural das imagens. Acredita que, 

quando se trata de unidades de espaços maiores, a passagem de espaço a lugar (TUAN, 1974, apud 

VIEIRA, 2013) requer mediações simbólicas mais elaboradas. Para trabalhar com unidades 
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espaciais mais volumosas como a cidade e o Estado, a elaboração da paisagem deve levar em conta 

a construção cultural que liga o grupo social ao domínio que lhe corresponde.  

Vieira (2013) acolhe a versão do geógrafo americano Kenneth R. Olwig sobre a origem do 

termo paisagem. Para este, o termo paisagem que nomeou o gênero artístico de mesmo nome que 

aflorou na Itália, na Idade Moderna, havia nascido antes, nas tradições comunais germânicas 

dinamarquesas. A palavra landschap, que se referia ao corpo político de uma determinada 

comunidade, foi sofrendo transformações ao longo do tempo até transformar-se na palavra inglesa 

landscape – cuja tradução é paisagem – que deu o sentido de espacialidade figurativa à arte italiana 

da Renascença. 

A paisagem neerlandesa do século XVII foi constituída como uma criação imaginária de 

lugar por meio da qual os grupos sociais do período “puderam mediar suas relações materiais e 

simbólicas de forma a construir seu corpo político soberano”. Associa três elementos: porção de 

terra (território), a forma de se perceber/olhar/imaginar o mundo empírico, e a tradição visual de 

representações do mundo que engloba toda a cultura visual, inclusive a arte. A noção de lugar está 

relacionada, nesse caso, à atividade política e não exclusivamente à questão física. Na Itália, a 

espacialidade figurativa foi ganhando terreno frente à paisagem política, até a completa alteração do 

conceito de paisagem de um lugar de comunidade para um cenário. Na Holanda, no entanto, o 

termo landschap continuou sendo relacionado ao território e também à sua representação. No 

século XVII, quando a paisagem se disseminou pela Europa como a nova “linguagem visual”, 

principalmente na Holanda republicana, desenvolveu-se uma paisagística relacionada ao imaginário 

da territorialidade, servindo para a construção cultural da identidade e o sentido de pertencimento 

aos lugares cívicos. E é nesse sentido, que usaremos o conceito ao analisar o filme Boi de Prata. 

Para que a trajetória do Boi de Prata fosse recriada desde a sua concepção, fomos colher 

informações em periódicos do Rio Grande do Norte e nos de circulação nacional – Tribuna do 

Norte, Diário de Natal, O Globo, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, O Estado de S. Paulo, 

Correio Braziliense. Tais periódicos encontram-se acessíveis em acervos digitais, e foram 

acessados via internet ou de DVDs que continham as imagens digitalizadas, como foi o caso dos 

jornais locais – Tribuna do Norte e Diário de Natal – acessíveis na Biblioteca Zila Mamede, da 

UFRN. Recorremos a  acervos públicos, como o Arquivo Público do Estado do Rio Grande do 

Norte, à Cinemateca Nacional (SP), ao Arquivo Nacional para pesquisar documentos oficiais que 

pudessem nos dar indícios da trajetória inicial da realização do filme. Contratos e destratos 

realizados entre a Embrafilme e as empresas A. F. Sampaio Produções Artísticas Cine TV E 
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Audiovisual Ltda., e a empresa Cine TV E Audiovisual Ltda.; entre a estatal e o diretor Carlos 

Augusto da Costa Ribeiro Júnior, cartas e recibos, documentos localizados na Cinemateca Nacional 

que nos permitiram precisar as datas em que as tratativas se efetivaram. Filmes e vídeos foram 

fundamentais tanto para fazermos as análises da produção cinematográfica que antecedeu ou 

coexistiu com nosso objeto. Ao colhermos depoimentos de pessoas que conviveram com o diretor e 

roteirista caicoense Carlos Augusto da Costa Ribeiro Jr. Foram fundamentais para compor a teia de 

suas relações pessoais e profissionais. Além disso, trouxeram fatos, datas e impressões sobre o 

diretor, sobre a obra e suas participações no processo de elaboração do filme.  

Foram entrevistados familiares do diretor, como a filha, Li Ribeiro, e a prima Núbia Lima, 

que também participou da realização do filme desde a pesquisa inicial que fez juntamente com o 

diretor nas fazendas do Seridó, entre os anos de 1976 e 1977. Foram ouvidos integrantes da equipe 

técnica, como o maquiador Amaro Lima, o editor Dadá Severino, o compositor Mirabô Dantas, 

premiado no Festival de Cinema de Natal de 1987 pelas canções originais e pela trilha sonora do 

Boi de Prata; o ator José Marinho, que interpretou o vaqueiro Antônio, e que foi professor de 

Ribeiro Júnior na UFF; a atriz Fátima Barreto, que interpretou a esposa decadente do vilão Elói 

Dantas, e que atuou como assistente de direção, além de ter tido relacionamento pessoal com o 

diretor. Amigos e outros contemporâneos de Ribeiro Júnior contribuíram com suas memórias para 

situar Ribeiro Júnior na vida cultural de Natal da década de 1970, assim como para nos dar 

informações sobre sua vida profissional após a realização do seu longa metragem De Natal, foram 

ouvidos o poeta Carlos Gurgel, que atuou como figurante na cena em que o casal Dantas participa 

de um jantar com os empresários estrangeiros num hotel, e relatou ter estado com Ribeiro Júnior 

nos dias em que escreveu o roteiro definitivo do filme, numa casa que alugou na praia da Redinha, 

sem no entanto, saber precisar o ano em que isso ocorreu; o artista plástico Novenil Barros, o 

jornalista Franklin Jorge e o dramaturgo Racine Santos, todos moradores de Natal, atuantes na vida 

cultural da cidade naquele período, dão depoimentos sobre a pessoa entusiasmada, culta  e 

envolvente que era o cineasta e de como alguns de seus projetos foram encaminhados para obtenção 

de patrocínio e apoio, em Natal. Sobre os tempos em que Ribeiro Júnior viveu em Brasília, já 

adulto, foi fundamental o relato Vladimir de Carvalho. O diretor de Barra 68 (2000), entre outros 

filmes, foi professor do curso de cinema da UNB e no ano de 1970, teve Carlos Augusto Ribeiro 

Júnior como aluno. Anos mais tarde, foi seu colega de profissão e de atuação junto à entidade 

ABCV – Associação Brasiliense de Cinema e Vídeo (CARVALHO, 2017). Vladimir foi o 
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responsável pela aproximação entre seu irmão e diretor de fotografia Valter Carvalho e Ribeiro 

Júnior, o que resultou na excelente fotografia que o Boi de Prata exibe.  

O que busquei inicialmente com tais entrevistas foi saber se o cineasta declarava algum 

envolvimento com partido ou organização política, o que que todos negaram; se ele dividia com os 

companheiros de set de filmagem suas visões políticas ou se ele explicitava o que pretendia 

transmitir com sua obra depois de finalizada. A todos eles foram feitas essas questões – participação 

em organizações políticas e intenções quanto à mensagem que o filme transmitiria – , e todos foram 

unânimes em responder que desconheciam ligações do cineasta com partidos ou organizações 

políticas. A maioria dos entrevistados descreveu o diretor como uma pessoa com atenção às 

questões da vida política brasileira e principalmente com atuação na organização da classe artística, 

tanto em Natal quanto em Brasília, mas sem envolvimento com partidos ou organizações políticas 

clandestinas, atuantes no país naqueles anos de repressão e enfrentamentos. Muitos dos 

entrevistados refiram-se a Ribeiro Júnior como pessoa muito bem informada e culta, um orador 

envolvente e entusiasmado.  

Ao entrevistar os membros da equipe técnica e artística do filme, procurei saber do dia-a-dia 

da filmagem, da atuação de Ribeiro Júnior como diretor e suas expectativas ao resultado do filme. 

Nenhum dos  participantes da equipe declarou ter ouvido do diretor alguma informação quanto à 

questão política implícita na trama do roteiro ou suas intenções com as situações que propôs no 

roteiro que escreveu. A forma de trabalho do cinema, na qual as cenas são filmadas dando 

prioridade às locação, à hora do dia em que a cena se passa e aos atores envolvidos – portanto, fora 

da ordem em que aparecerão no filme montado – deixou os atores e a equipe sem a compreensão do 

todo, no momento em que o trabalho acontecia. Núbia Lima, durante a entrevista, disse que, na 

época, entendeu uma das sequências finais – os moradores da região andando pela estrada e 

seguindo o boi prateado – como que aludindo a cenas de retirantes da seca, mas que muitos anos 

depois, revendo o filme, associou com espanto a cena ao movimento dos trabalhadores sem terra – 

o MST.  

A filha de Ribeiro Júnior, Li Ribeiro, forneceu documentos pessoais fundamentais para 

datar alguns fatos importantes da vida do cineasta. A memória da filha contribuiu para acentuar no 

personagem sua dimensão humana, demarcando algumas de suas certezas e contradições, sua força 

e sua fragilidade. Como entre os objetivos do trabalho não está fazer uma biografia do diretor, mas 

sim compreender de que forma seus relacionamentos e seu meio contribuíram para a construção do 

filme que analisamos, as informações obtidas com as entrevistas foram utilizadas nesse sentido, e 
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são citadas quando revelaram pontos importantes relativos ao processo de formação do cineasta e 

da construção de sua obra.  

Foram selecionadas três trechos do filme para serem descritos, analisados e relacionadas aos 

recursos técnicos utilizados, à elaboração espacial do diretor na obra, com base no arcabouço 

teórico que apresentamos. Cada capítulo abordará um dos trechos selecionados e em todos eles, as 

fases da produção do Boi de Prata, desde a preparação do profissional do diretor até as exibições da 

película, serão narradas. O norteamento dos capítulos é conduzido a partir das análises das 

sequências, as quais se ocuparão da explicitação de elementos da narrativa e imagem pertinentes do 

ponto de vista da representação do Seridó e da sua inserção no Terceiro Mundo, problematizando 

historicamente a emergência de imagens, discursos e situações que o filme permite observar. Os 

trechos selecionados do filme são: 

1. a apresentação do local e dos personagens que o representam o conflito que 

movimenta a história; 

2. a sequência na qual Elói Dantas visita as ruínas do que foi a casa-grande da 

fazenda do seu pai e evoca a tradição sua ancestralidade; 

3. a sequência do ataque de Elói e seu bando à propriedade do vaqueiro 

Antônio, que culminou na sua morte, até o desfecho do filme com a morte de Elói Dantas e 

a realização do destino do grupo sertanejo.. 

 

O Capítulo 1 foi dedicado às imagens iniciais, que compostas por tessitura de tempos, 

lugares e fatos conhecidos pelos sertanejos, possibilitaram ao diretor recriar o espaço que escolheu 

para a projetar suas percepções e seus desejos. A terra, o homem e a mulher que nela habitam e a 

transformam e os frutos dessas transformações – a cultura – são analisados tanto pela forma que se 

apresentam no filme, como ao que aludem. Fomos buscar na história, nas lendas, na literatura, no 

cinema e em outras representações anteriores sobre os temas Nordeste, sertão e Seridó elementos 

que aparecem na composição espacial elaborada pelo filme. Este é um capítulo dedicado aos 

aspectos mais notórios da instauração de uma paisagem seridoense a partir da tradição dos discursos 

e imagens sertanejas, sua singularidade no RN. 

No Capítulo 2 analisamos como o filme apresenta os ecos do sistema oligárquico patriarcal, 

que está na raiz da sociedade brasileira e nordestina, e presente desde sempre na elaboração 

discursiva do regionalismo seridoense; e de que forma tal sistema foi atualizado no século XX e 

transformado em personagens símbolos atuantes como a força conservadora que, para perpetuar-se, 
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precisou renovar suas práticas de espoliação e exploração na paisagem política que o cineasta 

elaborou. O traço patriarcal será aqui, uma chave fundamental, porque é tanto um acento da 

narrativa como um fantasma familiar do cineasta que permite localizar o seu lugar de sujeito e o 

impacto deste na produção de imagens relacionadas ao campo social de sua produção. 

No Capítulo 3 nos debruçamos sobre a visão do cineasta sobre o heterogêneo povo sertanejo 

e a forma como foi associado aos povos do terceiro mundo, submetidos que foram à violência física 

e simbólica pelo grupo invasor. No trecho analisado tem início o processo de tomada de consciência 

do grupo sertanejo, depois de submetido às violências físicas e simbólicas pelo grupo invasor. 

Depois de estabelecida a tensão, o diretor e roteirista apresenta o desfecho, adotando para a solução 

dos problemas dos sertanejos oprimidos do Terceiro Mundo que arquitetou em seu filme as ações 

preconizadas por Frantz Fanon. Tais atos fizeram os personagens ultrapassarem os limites do 

“espaço-vítima” e do “espaço denúncia” presentes nas elaborações espaciais de obras que o 

antecederam.  Veremos também como, para a realização do filme – essa ação coletiva de sujeitos 

históricos – o potiguar, usando suas convicções sobre a união dos grupos periféricos, reuniu uma 

equipe majoritariamente composto por profissionais iniciantes e talentosos de origem nordestina 

para trabalhar pari passu com figuras consagradas pelo meio cinematográfico nacional. Fora das 

telas, veremos como o filme continuou travando algumas batalhas contra o subdesenvolvimento 

para poder alcançar seu público. Neste capítulo foi fundamental a inserção do filme na tradição do 

cinema brasileiro, para compreender sua singularidade como caracterizador de uma paisagem 

política. 
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2.  Capítulo 1.  

No sertão da minha mente  
 

 

Sertão selvagem , de Euclides! 

prosaicamente, progrides 

– mas, nada te corrompeu! 

Paraíso de minha infância, 

ingênuo como uma infância 

de Casimiro de Abreu! 

 

Touceira de xiquexique 

cercadão de pau-a-pique 

dez léguas de tombador. 

Mar de panasco dourado, 

Bogari, cravo encarnado 

– SERTÃO DE ESPINHO E DE FLOR! 

 

 

Poema Sertão de espinho e de flor (trecho),  

de Othoniel Menezes 

 

 

Nosso primeiro capítulo começa pela sequência de abertura do filme Boi de Prata que vai 

desde os primeiros segundos até a marcação de 00:56:04. Nos seus 90 minutos de duração, o filme 

conta a história do conflito entre os moradores da zona rural de Caicó e Elói Dantas, filho de família 

proprietária de terra, que retorna à sua cidade natal – Caicó –  após anos vivendo no estrangeiro. 

Elói pretende instalar uma usina de mineração no município, porém, passa pelas terras do Vaqueiro 

Antônio – sertanejo pequeno proprietário de terra – um grande veio do minério que interessa a Elói. 

O homem da cidade quer as terras do vaqueiro, mas este não as quer dar ou vender por dinheiro 

algum. A história começa quando um homem vestindo um surrão branco, depois de brigar com os 

alguns urubus, sai vagando pela caatinga e, sedento, desfalece depois de ter a visão de um boi 

prateado. Enquanto isso, em montagem paralela, vemos Elói Dantas chegando à cidade de Caicó e 
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declarando suas intenções, que serão a razão do conflito principal do enredo, num almoço na casa-

grande de uma fazenda, onde está se apresentando um grupo de Boi Calemba. 

Vamos analisar as imagens à luz das referências históricas e literárias encontradas na sua 

composição, as mesmas que têm sido usadas para compor o discurso regionalista sobre o sertão do 

Seridó – de forma particular – e sobre  o Brasil em sua gênese – de forma metafórica. Tanto para a 

composição da trama do filme quanto para a paisagem política que o autor quer elaborar, a versão 

imagética clássica sobre o sertão que nos é apresentada tem uma função constitutiva. Nesses 

primeiros minutos, além do discurso reinante sobre o sertão, serão apresentados o ambiente onde a 

trama vai desenvolver-se, o núcleo de personagens protagonistas, o núcleo de antagonistas e o 

objeto de disputa. 

 No centro da tela vão surgindo os letreiros pretos sobre o fundo branco: “GOVERNO DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e EMBRAFILME APRESENTAM ... BOI DE 

PRATA”. Uma foto em preto e branco, em alto contraste, de uma cabeça descarnada de boi surge 

sobre o fundo branco, tomando quase todo o centro da tela. Essa imagem remete diretamente a 

aparição da cabeça de boi na abertura de Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), de Glauber Rocha. 

Os créditos, em letras vermelhas, se sobrepõem à imagem da cabeça do boi e vão sendo substituídos 

um a um com os nomes dos integrantes do elenco e da equipe técnica.  A cabeça descarnada do boi 

começa a diminuir de tamanho até sumir no centro da tela, que agora mostra o céu cheio de nuvens 

carregadas. Sobre essa imagem do céu com nuvens, surge o último letreiro: “ARGUMENTO, 

ROTEIRO E DIREÇÃO: AUGUSTO RIBEIRO JR.”.   

O letreiro com o nome do diretor sai e ficam na tela as nuvens carregadas. A câmera inicia 

um movimento panorâmico da direita para a esquerda no céu cheio de nuvens (Figura 1). Não se 

ouve som algum. A câmera desce do céu para a terra até enquadrar o cume branco de um monte que 

parece tocar as nuvens. Nesse momento, o som metálico de uma viola tocando um ponteado invade 

o filme. Sem nenhum corte, a câmera, depois de fixar-se por um instante no monte de cume 

esbranquiçado, movimenta-se da direita para a esquerda, até descortinar toda a serra. O céu azul e 

branco cobre uma grande extensão de montanhas marrons, algumas com os cumes esbranquiçados, 

mas pouquíssima vegetação aparece em quadro até esse momento (Figura 2). 
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Em plano aberto, a câmera enquadra um xique-xique nascido entre pedras enormes que se 

equilibram umas sobre as outras. O ponteio da viola segue no som não diegético13. A câmera 

reinicia sua panorâmica para a esquerda, num plano mais fechado. Além das pedras e do xique-

xique, veem-se alguns galhinhos finos e quase sem folhas que balançam entre as pedras 

imponentes.  Sem corte, o movimento da câmera muda de direção, enquadrando um pouco mais 

abaixo, mais perto do chão. Ao fundo, o ponteio da viola segue. A vegetação rala e ressequida 

balança ao sabor de um vento fraco. Nesse ambiente, preponderam o marrom, cinza e ocre sobre os 

raros e frágeis pontos verdes. Depois de um corte brusco surge um homem vestindo um surrão 

branco (Figura 3), segurando uma vara nas mãos acima da cabeça, atravessando a tela em 

diagonal, do alto à esquerda para o canto inferior à direita, passando em frente à lente da câmera. 

Ele estanca sua corrida para atacar alguns urubus que estão no chão comendo os restos de um 

animal morto. O homem golpeia com a vara as aves, e grita: “Ahhhhh!”.  

Assim começa o filme Boi de Prata, apresentando nos quatro primeiros minutos o local 

onde a história vai se desenrolar, obedecendo a uma convenção narrativa do cinema 

(BORDWELL;THOMPSON, 2012, P. 166). As imagens iniciais apresentam de forma dilatada a 

natureza – aquilo que aparentemente sempre esteve lá –, e que, dada sua “eternidade”, não 

apresenta sinais de que algum dia tenha sido diferente do que se vê agora. Por esses primeiros 

minutos, não se pode dizer quando a ação se passa e tão pouco quem é exatamente o personagem. 

Seria um padre português do século XVI que, indo de uma missão a outra, perdeu-se na caatinga? 

Seria um beato do século XIX, que, revoltado com a proclamação da República laica, busca os 

revoltosos liderados por Antônio Conselheiro, em Canudos, na Bahia, para se unir a eles? Seria um 

padre do século XX, aliado e protetor de cangaceiros que, depois de uma refrega com os macacos 

da polícia, refugia-se nas brenhas inacessíveis da caatinga? Decerto que poderia ser qualquer um 

desses ou, ainda, todos eles juntos, já que nas obras de arte muitas vezes as leis da realidade são 

quebradas (BORDWELL; THOMPSON, 2013, P. 109) e a imagem tem o condão de sintetizar fatos 

e tempos distintos.  
A imagem nos antecede e sobrevive a nós. Se a imagem for antiga, o presente se 
reconfigurará incessantemente diante dela por uma operação de busca de ressignificação; se 
a imagem é recente, o passado também não cessará de se reconfigurar na sua presença por 
intermédio de uma construção de memória. Diante da imagem, estamos diante de todos os 
tempos que ela harmoniza e aglutina, estamos diante do tempo, enfim. (DIDI-
HUBERMAN, 2013, P. 10) 

 
																																																								
13 Som diegético é o som que tem sua fonte no mundo da história – a voz do personagem, a buzina do carro. O som não 
diegético provem de uma fonte fora do mundo da história – fundo musical,  vozes e instrumentos quando na cena 
ninguém canta ou toca.  (BORDWELL; THOMPSON, 2012, P. 431-432) 
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O pouco de certeza que essas imagens nos oferecem é que a ação se passa no sertão, um 

lugar que é tomado como natureza e também como palco das ações do homem. A irrupção brusca e 

barulhenta do homem de surrão branco na cena nos faz despertar da contemplação da natureza para 

tentar situar a ação no tempo. Na cena que vemos, a natureza se transforma pela atividade do 

homem, e camadas de tempo são trazidas pela memória para se sobrepor à base física e compor a 

paisagem que o olhar da mente vislumbra (SCHAMA, 1996, P. 16-17). O sertão que se vê na tela é 

uma construção humana baseada em experiências repetidas muitas vezes ao longo do tempo. Tais 

experiências, ao serem transformadas em palavras e imagens, multiplicam-se e se tornam uma 

convenção, passam a ser aceitas como verdade – a verdade de cada um que se relaciona com aquele 

espaço. A falta de referência temporal na cena que descrevemos dá ao espaço que ela cria o abono 

da eternidade e o estatuto de verdade. Tanto na imagem quanto nas palavras, o espaço elaborado 

quer ter tal atributo. Mas se é o fruto de sensibilidade, de experiência, da prática, o espaço se 

adjetiva e torna fluida sua essência, o que desmonta o princípio sólido da verdade. A região 

Nordeste, como vimos na introdução, constitui-se, entre tantas, de duas verdades principais: uma 

seca e outra úmida. Uma delas é feita do litoral, está próxima à mata úmida, mais fresca e arejada, é 

aquela dos engenhos de cana de açúcar, da fartura. Mas existe também a face seca, parca e severa 

do Nordeste: essa é o sertão.  

O Seridó apresentado pelo filme de Ribeiro Júnior é uma metonímia do sertão e, como tal, é 

palco de disputas e inventário de experiências extremas do homem com a natureza e do homem 

com o homem. Inicialmente, temos a natureza absoluta apresentando seus humores na forma da 

insolação intensa e da aridez que nos falam de uma imposição feita ao personagem que agora a 

molda com seus passos em forma de sertão. Com a persistência do homem em seguir perambulando 

sob tais condições, o filme nos indica uma característica que está presente nas criações sobre os 

sertanejos: ele é forte, resistente e conhece sua terra como a si. Euclides da Cunha, usando as teorias 

evolucionistas de Herbert Spencer tentou explicar os fenômenos sociais que observou no interior da 

Bahia, nos anos de 1896/97 – a resistência da população do pequeno povoado de Canudos frente ao 

Exército Brasileiro, em total desigualdade de condições – e, em Os Sertões (CUNHA, 1985) 

inaugurou essa imagem do sertanejo como um ser “naturalmente” adaptado ao meio como nenhum 

outro, um ser que divide com o ambiente suas características. 
Dos breves apontamentos indicados resulta que os caracteres geológicos e topográficos, a 
par dos demais agentes físicos, mutuam naqueles lugares as influências características de 
modo a não se poder afirmar qual o preponderante. 
Se por um lado, as condições genéticas reagem fortemente sobre os últimos, estes, por sua 
vez, contribuíram para o agravamento daquelas; – e todas persistem nas influências 
recíprocas. (CUNHA, 1985, P. 109) 
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Não há sertão sem o homem. Um e outro dão e recebem mutuamente o necessário para 

existir, nem sempre na mesma proporção. No início do filme, a câmera que nos apresenta o 

ambiente usa movimentos lentos em planos de conjunto e apresentação, como se quisesse abarcar a 

totalidade do tempo e do espaço, mas quando da entrada do homem de surrão em quadro, o tempo 

corre mais rapidamente, os planos são mais curtos e a edição, mais rápida A urgência do homem 

que tem sede passa a dar o ritmo da montagem da sequência de cenas que o apresentam interagindo 

com seu ambiente, em agonia e tormento. Força e fragilidade, eternidade e finitude, o inanimado e a 

alma coexistindo em simbiose. 

O espaço sertão vem sendo produzido discursivamente desde o século XIX, como 

percebemos pela leitura de Os Sertões (CUNHA, 1985). E continuava a sê-lo na segunda metade do 

século XX, agora, também pelo discurso imagético do cinema. Em 1963, Nelson Pereira dos 

Santos, em Vidas Secas (SANTOS, 1963), tirava das páginas do livro homônimo de Graciliano 

Ramos e dava vida, nas telas, ao vaqueiro Fabiano, à sua esposa Sinhá Vitória, aos seus dois 

meninos e à cadela Baleia. O sertão sobre o qual eles se moviam era igualmente seco, pedregoso e 

coroado por um sol onipresente e abrasador, capaz de tirar as forças do menino mais velho 

momentos antes da chegada ao destino almejado: a tapera do sítio do novo patrão, homem tão ou 

mais áspero que as pedras do leito do rio seco que os levou até lá. Um ano mais tarde, outro 

religioso percorreria o sertão das telas do Brasil e do mundo: era o beato Sebastião que, com sua 

pregação apocalíptica, arrebanhava um séquito de crentes e motivava o vaqueiro Antônio a 

acompanhá-lo, arrastando consigo sua esposa Rosa. O filme era o emblemático Deus e o Diabo na 

terra do sol (ROCHA, 1964), obra prima do diretor Glauber Rocha. Em os Os fuzis (GUERRA, 

1964), a seca produzia a penúria da falta d’água, de alimentos e de regras para o convívio, a ponto 

de nem o batalhão do exército, mandado para a pequena cidade do sertão nordestino, ter sido capaz 

de conter a revolta popular que se desenhava com a presença da fome. Sem dúvida, a paisagem 

formulada por esses clássicos do cinema nacional sobre o sertão e seus moradores contribuiu para a 

conformação paisagística do sertão de Boi de Prata e para a criação dos personagens que o habitam. 

Podemos afirmar que os dois primeiros diretores marcaram mais fortemente o trabalho de 

Ribeiro Jr. Nelson Pereira, nasceu paulista, em 1928; em 1945, ainda estudante secundarista, 

ingressou no PCB, quando participou da publicação Hoje, como editor da seção literária e crítico de 

cinema. Estudou Direito na Faculdade do Largo de São Francisco, e participou da vida cultural de 
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São Paulo, fazendo parte de grupos teatrais e de cineclubes. A atividade política o afastou da 

carreira de advogado, o gosto pelo cinema e o desejo de ser cineasta o fez mudar-se para o Rio de 

Janeiro no início da década de 1950, para trabalhar como assistente de Alex Vianny no filme 

Agulha no Palheiro (1953). Seus primeiros filmes de sucesso – Rio, 40 Graus e Rio, Zona Norte –, 

ambos de temática urbana, foram realizados em 1955 e 1957, respectivamente. Em 1958, fazendo 

documentários institucionais para o produtor Isaac Rosemberg, em Juazeiro - BA, filmou ações de 

socorro aos flagelados da seca que ficou conhecida como “a seca do Juscelino”. Aquelas cenas 

impactantes de adultos e crianças famintos e esquálidos buscando ajuda fizeram-no sentir-se 

obrigado a realizar um filme sobre o tema. Tentou várias vezes escrever um roteiro, mas chegou à 

conclusão que o enredo deveria mesmo era sair do clássico romance do seu companheiro de partido, 

Graciliano Ramos, Vidas Secas (1938). Em 1959, já havia feito a adaptação do romance para o 

roteiro e estava com a produção montada em Juazeiro (BA) para filmá-lo, mas a presença 

inesperadas chuvas na região em pleno mês de janeiro, fez nascer, de improviso, seu primeiro filme 

de ficção tendo o sertão nordestino e seu povo como objeto – Mandacaru Vermelho, que chegaria 

às telas em 1961. Finalmente, em 1962, filmou, em Minerador do Negrão e em Palmeira dos Índios, 

Alagoas, Vidas Secas (1963)14. O filme, com fortes influências do cinema neorrealista feito na Itália 

no pós-guerra, foi aclamado pela crítica e apontado como obra fundamental por várias entidades 

ligadas ao cinema15, além de ter sido indicado para a Palma de Ouro do Festival de Cannes, no ano 

de 1963.  

A influência que esse diretor teve na vida e na obra de Ribeiro Jr. vai além da admiração por 

um dos mais reconhecidos profissionais do seu meio. Nascido em Caicó-RN, em 1948, Ribeiro Jr. 

lá morou até os 4 anos de idade, quando a família mudou-se para Natal, cidade onde viveu até 1961, 

quando o pai, funcionário do Banco do Brasil, foi transferido para Brasília-DF, logo após a 

inauguração da Capital. Em 1969, Júnior prestou vestibular para o curso de Cinema da UnB. Essa 

Universidade havia sido criada por Darcy Ribeiro para ser uma universidade livre, administrada a 

partir de sua própria estrutura, e desvinculada do Ministério da Educação ou quaisquer outros 

órgãos oficiais ou religiosos. Nos planos de Darcy Ribeiro, a UnB teria a função de levar à cidade 

artificialmente criada a produção cultural do país, e de fornecer técnicos e teóricos para a 

																																																								
14 SANTOS, 2007. Entrevista concedida a Paulo Roberto Ramos. Estud. av. vol.21 no.59 São Paulo Jan./Apr. 2007. 
Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142007000100026, acessado em 28 de jan. de 2017 
15 British Film Institute, Associação Brasileira de Críticos de Cinema  
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administração federal, recém-instalada em Brasília16. Construída a poucos quilômetros do Palácio 

do Planalto, a UnB era um ponto de referência na vida cultural de Brasília e um espanto para os 

conservadores. Jornais da época usavam para ser referir ao funcionamento da UnB termos como 

baderna, desperdício de verbas públicas, local de subversão, entre outros 17. Darcy Ribeiro convidou 

muitos e renomados professores do Brasil e do exterior para levarem a termo o desafio de levantar 

do chão, no meio do cerrado do Planalto Central do Brasil, uma universidade inovadora sob a 

reitoria do educador Anísio Teixeira. Entre esses professores fundadores, estavam os cineastas 

Paulo Emílio Sales Gomes e Nelson Pereira dos Santos (SALMERON, 1999, P.102).  

A Universidade de Brasília funcionou como foi idealizada em 1958 até o golpe de 1964, 

quando sofreu uma série de ataques pelas forças da repressão da ditadura civil-militar recém-

instalada no país, que a desfigurou. Somente na no ano de 1984, com o professor Cristovam 

Buarque assumindo a reitoria, num momento em que o país também retornava ao regime 

democrático, ela voltou a ser a instituição livre e democrática de sua fundação. O primeiro ataque à 

UnB deu-se imediatamente após o golpe de 1o. de abril. No dia 9, tropas do exército de Minas 

Gerais que ocuparam Brasília e que garantiram o sucesso do sublevação, tomaram o campus da 

universidade, invadiram salas de aulas buscando materiais de propaganda que consideravam 

“subversiva”, e prenderam alguns alunos e professores para interrogatório. Os soldados 

permaneceram dentro das instalações da UnB por duas semanas. O reitor Anísio Teixeira e seu vice 

– Almir de Castro – foram demitidos. O segundo golpe à UnB deu-se em 1965, quando o Reitor 

Laerte Ramos de Carvalho chamou tropas da repressão para dentro da universidade sob a alegação 

de que pichações feitas no decorrer das greves de alunos e professores estavam ameaçando a 

integridade do patrimônio. Quinze professores foram demitidos, como ação disciplinar. Em reação, 

223 dos 305 professores pediram suas demissões sob a alegação de que não havia mais condições 

mínimas para o ensino e a pesquisa na instituição. Apesar de enfraquecida com a saída de 80% dos 

professores contratados incialmente, a instituição se manteve funcionando, mesmo convivendo com 

a presença de “olheiros” da repressão e com a contaminação do ambiente universitário pelo medo e 

a indignação. O terceiro golpe deu-se em 1968 e ficou mais conhecido do que os demais por ser 

associado ao AI-5. Passados quatro anos de governo ditatorial militar, o movimento estudantil 

estava organizado e frequentemente dava demonstração em passeatas e outras ações de protesto 

																																																								
16 RIBEIRO, Darcy Ribeiro in CARVALHO, 2000, 8’00”. 
17 “Subversão na Universidade de Brasília”. O Estado de S. Paulo, São Paulo. Col. Notas e informações. 19 out. 1965; 
ANDRADE, Theóphilo. “A volta da baderna”. 1o. caderno, Pag. 04. 24 out. 1965  in SALMERON, 1999, P. 417-437. 



	 	 	
	

	 38	

contra a ditadura, como na Passeata dos Cem Mil, ocorrida no Rio de Janeiro, em 26 de junho 

daquele ano. Porém, a força do movimento estudantil, como agente desestabilizador do governo 

militar, era superestimada pela mídia liberal e pelas forças de repressão, fazendo com que as 

reações aos atos dos estudantes fossem desproporcionais face ao perigo que realmente ofereciam 

(REIS, 2014 a, P. 69).  

No dia 28 de março de 1968, no Rio de Janeiro, durante um protesto, foi morto por policiais 

militares o estudante secundarista Edson Luís da Lima Souto. Ao tomar conhecimento dessa morte, 

os estudantes da UnB organizaram um protesto. No dia 29 de agosto, o organizador dos protestos, o 

líder estudantil Honestino Guimarães, teve a prisão decretada. Com o propósito de executar o 

decreto de prisão, tropas da Polícia Militar do Governo do Distrito Federal e do exército invadiram 

o campus da Universidade de Brasília, causando agressões físicas, ferimentos a bala em um dos 

alunos e realizando mais prisões arbitrárias de estudantes. A partir daí, teve início uma série de 

outras ações persecutórias, como inquéritos, processos administrativos e expulsões. Um novo reitor 

assumiu a UnB,  foi o Coronel da Aeronáutica Carlos Azevedo. Em razão da invasão à UnB por 

militares, o jovem deputado federal pelo MDB do Rio de Janeiro, Márcio Moreira Alves, fez um 

discurso ingênuo contra os militares – convocava as moças a não aceitarem convites dos cadetes 

para dançar nos bailes da escola militar (VENTURA, 1988, P. 194-195 ) – o que foi, durante algum 

tempo, considerado o estopim para o fechamento do Congresso e da decretação do Ato Institucional 

n. 5. Certamente não foi a atitude pueril do deputado emedebista em defesa dos estudantes e da 

UNB que fez valer o ato que suprimiu direitos civis e instaurou o período do terror no país. O 

recrudescimento do regime ditatorial que o país viveria entre os anos 1968 e 1974 já vinha sendo 

preparado pela ala mais radical das Forças Armadas ligadas aos generais Ernesto Geisel – a partir 

do Gabinete Militar da Presidência do general Castelo Branco  – e Golbery do Couto e Silva – que 

concebeu e criou o Serviço Nacional de Informação, “rede de espionagem e repressão, que a partir 

de 1968 tomaria conta do Estado” (GASPARI, 2002, P.129-130), porém os episódios ínfimos de 

resistência – como a greve dos estudantes e o discurso do deputado, entre outros – foram usados, 

inicialmente, como justificativa para o uso da força. O quarto golpe à UnB, que tocou diretamente a 

Ribeiro Jr. e a Nelson Pereira dos Santos, e os aproximou, foi dado pela reestruturação dos cursos 

de comunicação e arte, em 1972, que resultou no fechamento do Curso de Cinema (CARVALHO, 

2017). 
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Nelson Pereira, ao ter que deixar a UnB em 1968, procurou o reitor da UFF, professor 

Manoel Barreto Netto, para propor a criação do curso de cinema ligado ao curso de Comunicação 

Social. No momento em que as forças progressistas perdiam o Estado para as forças conservadoras, 

foi preciso garantir essa trincheira – quase um berçário – para a indústria do cinema do Brasil. A 

proposta foi aceita pelo reitor e outros professores de UFF se engajaram no projeto, inclusive o 

pernambucano José Marinho – ator que fez o papel do vaqueiro Antônio em Boi de Prata – que já 

lecionava na instituição havia alguns anos. Alunos egressos do curso de cinema da UNB, entre eles, 

Miguel Freire, Tizuka Yamasaki, Nuno César Abreu e Ribeiro Jr. foram transferidos para UFF e 

puderam terminar sua graduação em ambiente menos visado pela repressão da ditadura19. Não é de 

admirar que elementos estéticos e de dramaturgia de Vidas Secas (SANTOS, 1963) estejam 

presentes no Boi de Prata, uma vez que a formação acadêmica de Ribeiro Jr. contou com os 

ensinamentos do cineasta, seu professor, nessa instituição por dois anos. O bom desempenho de 

Ribeiro Jr. como aluno aproximou-os profissionalmente ao ponto de tê-lo apresentado ao Rio 

Grande do Norte como seu assistente de direção quando das tratativas da filmagem de João 

Farrapo, no ano de 1976, como veremos adiante. 

Nas imagens do filme do diretor potiguar, temos, assim como em Vidas Secas (SANTOS, 

1963), a intensa luz solar captada por “lentes descobertas”20, nas longas sequências21 externas, que 

mostram os personagens sertanejos famintos e sedentos perambulando até o fim de suas forças 

pelas caatinga; a iluminação das cenas internas dos ambientes despojados das casas dos sertanejos 

sendo feita também pela luz natural; a câmera com movimentos serenos, usada como testemunha do 

desenrolar dos fatos. Nos elementos dramatúrgicos, ambos os filmes trazem a interação dos 

personagens sendo feita por poucos, secos e rápidos diálogos, demonstrando a convergência das 

características da terra com a do comportamento do elemento humano. O sertão que está impresso 

no início do filme dirigido por Ribeiro Jr. tem o mesmo ritmo que o sertão do filme de Nelson 

Pereira – o ritmo da Terra a girar ao redor do sol.  

Nos minutos iniciais do Boi de Prata, quando o diretor alinha os elementos para remontar a 

paisagem do sertão eterno, aquele que já existia antes dele próprio e que, por isso mesmo, está 

dentro da si, Ribeiro Jr. usou a perspectiva voltada para o passado para falar das condições 
																																																								
19 MARINHO, 2017.  
20 SANTOS, 2001, in SADLIER, 2012, P. 40.  
21 “Termo usado para designar um segmento não muito grande de filme, envolvendo um trecho completo da ação.” 
(BORDWELL E THOMPSON, 2013, p. 750) 
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aparentemente imutáveis do homem sertanejo. As roupas que os personagens vestem são simples, 

feitas de algodão, não tem nem o luxo nem os traços da temporalidade que moda emprega; suas 

habitações (tendas ou casas de pau a pique) e a forma como se deslocam no ambiente (a pé ou no 

lombo de animais) também contribuem para uma configuração atemporal do espaço. Tanto em 

Vidas Secas como em Boi de Prata, os diretores usam o recurso dos letreiros na tela para indicarem 

a localização e a data dos eventos que apresentam. Nelson Pereira os usa no início do filme, Ribeiro 

Jr., no final. Em ambos os filmes, a montagem dessa paisagem é usada para denunciar que as parcas 

condições de vida dos homens e mulheres do sertão atravessam os séculos e justificam qualquer 

ação que as transformem. Tais elementos, retirados não somente da literatura, mas também do dia-

a-dia dos sertanejos da segunda metade do século XX, foram levados ao cinema para serem 

utilizados como argumentos nos debates políticos sobre os males da concentração da propriedade da 

terra nas mãos de poucas famílias – o latifúndio – e a necessidade da reforma agrária, pautas das 

esquerdas brasileiras, tanto as revolucionárias quanto as reformistas. O nacional 

desenvolvimentismo isebiano ainda reverberava na formulação de Nelson Pereira dos Santos nos 

início dos anos de 1960 e nos primeiros minutos do Boi de Prata, realizado 15 anos depois de Vidas 

Secas; a pauta estava mantida, ainda que, mais adiante, fosse apresentar a solução para esse 

problema de forma bem diversa. 

Glauber Rocha era outra referência para o diretor de Caicó, assim como para muitos 

cineastas brasileiros. E o tema sertão-Nordeste não era somente um ponto de interesse que 

dividiam, mas era um dado biográfico comum. Ambos nasceram em cidades do interior do 

Nordeste e cada um, à sua maneira, esteve em contato com a terra e os homens do sertão nordestino 

desde o nascimento. Diferentemente dos filmes de Nelson Pereira, o sertão plasmado por Glauber 

emergia de imagens frenéticas, pela câmera que estava em constante movimento, como se fosse 

mais um personagem no local de filmagem. Sua direção dos atores era no sentido de levar à 

interpretação ao delírio, ao transe, à captação do sentimento do grupo social ou do símbolo que cada 

personagem representava; não havia economia nas palavras, ao contrário, as mesmas frases eram 

repetidas à exaustão. Glauber não barrava o que estava fora do quadro, ele permitia que o local de 

filmagem invadisse a película, numa confusão proposital e constitutiva do filme. O esquema 

dramatúrgico de seus trabalhos não compreendia nexo causal ou temporal, seguia um fluxo 

arrebatador, espontâneo; e era comum ter o “final aberto”, aquele que não revela uma conclusão ou 
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a resolução do conflito apresentado, ficando mais próximo do esquema de Bretch do que do de 

Aristóteles22.  

Já Ribeiro Jr., mesmo utilizando a “câmera na mão” – um tópico da estética glauberiana –, o 

fazia de forma suave, sem os solavancos do baiano. Os personagens do sertão do Seridó eram mais 

contidos que os de Monte Santo, p. ex. – falavam pouco e bem mais baixo. No filme de Ribeiro Jr., 

ainda que os personagens de planos temporais e de realidade distintos pudessem interagir – o que 

tornou a história, por vezes, um pouco confusa –, a narrativa é linear, desenvolve-se pelo 

encadeamento dos fatos da trama central – a disputa pelo lote de terra entre o protagonista (Elói 

Dantas) e o antagonista (grupo de sertanejos) –, que chega ao ápice quando um dos lados vence 

definitivamente: nada mais aristotélico e acadêmico. O teatrólogo natalense Racine Santos 

(SANTOS, 2016), amigo e companheiro de Ribeiro Jr. em alguns projetos23, atribuiu a escolha por 

essa forma clássica de narrativa ao desejo do cineasta de se fazer compreender pelo público, de ser 

didático, podendo, assim, contribuir para a formação da consciência da participação popular na vida 

política da sua comunidade.  

Mesmo havendo diferenças na elaboração das imagens e das narrativas houve, em certa 

medida,  uma correspondência na criação desses dois cineastas nordestinos. Inicialmente, Glauber 

utilizou para compor seus personagens nordestino a visão própria do discurso de esquerda, no qual 

o homem era vitima da exploração no trabalho, vítima dos políticos sem escrúpulos, vítima do 

misticismo – do candomblé, em Barravento (1962) e do catolicismo, em Diabo na Terra do Sol 

(1964). Com o passar dos anos, sua abordagem não estava mais limitada à exploração do homem 

brasileiro, seus filmes passaram a identificar a exploração e a manutenção do povo nas condições de 

pobreza e ignorância pelo capitalismo como sendo problemas comuns ao cidadãos da América 

Latina, e ele passa a criar na tela situações que falem dessa comunidade de passado e de presente, 

como em Terra em Transe (1967), cuja trama se desenrola em Eldorado, país fictício com as 

características da região. Em 1970 é lançado Leão de Sete Cabeças, e nesse filme fica clara a 

																																																								
22 Aristóteles, analisou as peças teatrais de seu tempo e descreveu em Poética (2008) como as peças deveriam ser 
escritas para alcançar a compreensão do público e transmitir-lhe as mensagens educativas, que eram sua finalidade. 
Nesse esquema exposto pelo filósofo grego no século IV A.C., deveria haver o personagem protagonista, o personagem 
antagonista, cuja tensão entre os desejos opostos faria movimentar a história. Os fatos deveriam encadear-se 
temporalmente, em nexo causal, até a solução do impasse – a vitória de um dos lados – levando uma mensagem moral à 
plateia. Bertold Bretch, dramaturgo alemão, acreditava que a resolução do impasse ao final da história deixaria a plateia 
aliviada. Sua proposta era apresentar o impasse entre os personagens da peça, mas sem resolvê-lo ao final, deixando que 
o público levasse esse incômodo para casa e para vida, e que usasse essa energia para fazer as mudanças sociais 
necessárias. (Boal, 1983) 
23 SANTOS, 2016 
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associação das questões do colonialismo africano com as raízes coloniais brasileiras, ambas as 

questões sendo colocadas na perspectiva política do Terceiro Mundo. Podemos afirmar que os 

filmes de Glauber a partir da década de 1970 influenciaram a formação do cineasta Ribeiro Júnior. 

Apesar de cada um ter desenvolvido formas próprias de narrativas, os personagens dos filmes de 

Glauber, a partir da década de 1970 e os personagens do Boi de Prata eram movidos pelo mesmo 

pensamento filosófico, político e cultural que adotaram para permear a análise de questões 

internacionais, nacionais e subjetivas –  a visão de Terceiro Mundo. Assim como Ribeiro Jr., 

Glauber também não foi homem de partido, embora pensasse e agisse o tempo todo como um ser 

político; também não era materialista, mas sim, um místico, um sensitivo, que queria chegar à razão 

pela paixão; era um criador que ansiava, com seu método, “liberar a fantasia, o inconsciente 

reprimido do público para transformá-lo em consciência e conhecimento sobre si” (GERBER, 1982, 

P. 30). Glauber perseguiu a revolução formal, aquela que se daria no nível da linguagem – do 

discurso fílmico; ele a realizava a partir da fantasia coletiva, na intenção de que se tornasse a 

verdadeira consciência nacional, capaz de libertar o homem e o cinema brasileiro dos efeitos 

perversos dos séculos de colonização cultural (GERBER, 1982, P. 49). As incursões africanas de 

Glauber para denunciar as perversidades da colonização foram assimiladas por Ribeiro Jr., que com 

elas, moldou, na sua obra, o sertão nordestino como um espaço terceiro-mundista, onde a presença 

das ideias exógenas colocavam em risco a preservação da identidade do homem original, na medida 

em que não validava o seu modo de vida intrinsicamente ligado à terra. As imagens iniciais de do 

Boi de Prata rendem homenagem ao mestre. As imagens do homem de surrão branco que se arrasta 

pelo chão seco e escabroso do sertão do Seridó muito se assemelha às imagens do jovem padre 

interpretado pelo ator Jean-Pierre Léaudo, que nas cenas iniciais de Leão de Sete Cabeças 

(ROCHA, 1971) também se arrasta em delírio pela chão das montanhas da República do Congo. 

Assim, para explanar essa ligação terra-homem, o filme passa a descrevê-la sinteticamente 

pelas imagens dos primeiros segundos do Boi de Prata, sempre ressaltando as condições 

desfavoráveis à presença humana. Para explicitar tais imagens,  diremos elas falam do que hoje se 

chama de Mesorregião do Seridó, localizada no interior do Nordeste Semiárido do Brasil, que cinge 

os estados Rio Grande do Norte e da Paraíba, e foi dividida pelo IBGE em Seridó Ocidental 

Potiguar, Seridó Oriental Potiguar e Seridó Ocidental Paraibano e Seridó Oriental Paraibano. No 

total, a região abrange uma área de 21.051 km². O clima é caracterizado pelas temperaturas altas – 

acima dos 25o C –, por chuvas escassas e instáveis – de 400 a 700 mm por ano – e pela baixa 

umidade. A causa de tão poucas chuvas deve-se ao fato de que os ventos que vem do Sul trazendo a 
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umidade batem no Planalto da Borborema, onde a umidade se dissipa, deixando a região contígua, a 

chamada Depressão Sertaneja – onde está o Seridó –, sem chuvas. Os solos são de baixa fertilidade, 

pedregosos, rasos, característicos do bioma da Caatinga, mas com grande potencial de minério. A 

ocorrência das secas é histórica, gerando vulnerabilidade ambiental, climática e econômica. O 

município de Caicó, em cuja zona rural o filme transcorre, está localizado no Seridó Oriental 

Potiguar, tem uma média de chuvas de menos de 700 mm por ano, uma temperatura média anual 

que beira os 27o, e o solo e a vegetação são os típicos da Caatinga24.  

Mas essa descrição da geografia e da economia da região não a traduz. “A região é um 

território físico e econômico, mas sobretudo político” (CASTRO, 1992, P. 18) e como tal, é alvo de 

disputa. Podemos dizer que desde a colonização, a região do Seridó esteve sob disputa. A atividade 

econômica que tornou possível a vida em terras descritas como inóspitas e distantes do litoral, havia 

muito habitado e produtivo, foi a pecuária. As terras úmidas da Zona da Mata foram reservadas 

exclusivamente para o cultivo da cana-de-açúcar e para os engenhos, razão do sucesso da 

empreitada colonial portuguesa no Brasil dos séculos XVI ao XVIII. Através de Carta Régia, no 

ano de 1701, a Coroa estabeleceu o limite de 10 léguas (ou 60 Km) da faixa litorânea para uso 

exclusivo com a plantação da cana de açúcar e a instalação dos engenhos. Dessa forma, as terras 

além desse perímetro estabelecido passaram a ser ocupadas pela criação do gado (Galvão, 1985, 

390). Na província do Rio Grande, até 1618, só havia um engenho de açúcar, o engenho de 

Cunhaú25. As terras próprias para o cultivo da cana se encerravam nessa área. O restante da 

província tinha terras mais propícias para a criação de gado26.  Sendo sertão tudo aquilo que não 

fosse o litoral, a delimitação criada pela Coroa portuguesa gerou uma fronteira, que a atividade 

pecuária tratou de expandir. A perambulação dos vaqueiros que seguiam o gado foi fazendo o 

sertão pelos séculos. 

O gado, mesmo sendo criado longe do litoral, por sua própria força chegava até os 

engenhos, vilas e cidades, entregando a proteína da carne e do leite, e o couro, que era matéria-

prima para muitos dos utensílios 
De couro era a porta das cabanas, o rude leito aplicado ao chão duro, e mais tarde a cama 
para os partos; de couro todas as cordas, a borracha para carregar água, o mocó ou alforge 
para levar comida, a maca para guardar roupa, a mochila para milhar cavalo, a peia para 

																																																								
24   Inmet http://www.inmet.gov.br/portal/ , acessado em 17/08/2016; IBGE 
http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/semiarido.shtm?c=4 acessado em 17/08/2016. 
25 “Descripção das capitanias de Pernambuco, Itamaracá, Paraíba, e Rio Grande do Norte. Memória apresentada ao 
Conselho Político do Brasil por Adriano Verdok, em 20 de maio de 1630”. RIAP, 55:215-27, 1901. Apud PUNTONI, 
2002, P.123   
26 Ambrósio Fernandes Brandão. Diálogos do Brasil (1618). Recife, 1966 apud PUNTONI, 2002, P.123 
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prendê-lo em viagem, as bainhas de faca, as broacas e surrões, a roupa de entrar no mato, 
os banguês para cortume ou para apurar sal; para os açudes, o material de aterro era levado 
em couros puxados por juntas de bois que calcavam a terra com seu peso; em couro pisava-
se tabaco para o nariz. (ABREU, 1992, P. 84)  

 

 O gado ainda carregava em si a energia para fazer girar a moenda que tirava da cana seu 

mel, que viria a ser o precioso açúcar; além disso, era essa mesma energia que movimentava o meio 

de transporte de cargas terrestre mais eficiente do período, o carro de boi. Foram os rios que, ainda 

que frágeis e inconstantes, guiaram as levas de colonos, escravos e trabalhadores livres sertão 

adentro com o propósito de levantar currais para criar e fazer procriar essa nova forma de riqueza. 

(MACÊDO, 2015, P. 56). O território interiorano foi sendo conquistado pelo colonizador português 

à revelia do seu habitante original. Raras vezes, a aproximação foi feita pela via da diplomacia. No 

local que viria a ser chamado de Ribeiras do Seridó, índios Janduí – ou Tapuia, como os nomeavam 

os índios Potiguara que viviam no litoral – receberam, em 1557, uma comitiva de representantes da 

Coroa portuguesa em viagem de reconhecimento ao local. Gentilezas e presentes foram oferecidos 

aos indígenas nesse primeiro contato27, e não foi registrada nenhuma reação hostil por parte dos até 

então donos da terra. Porém, na maior parte das vezes, a proximidade entre os colonizadores e a 

população original da terra resultou em lutas violentas. Os episódios da resistência indígena à 

presença do branco português, de seus agregados e de seus animais de criação nas terras interiores 

do norte da Colônia ficaram conhecidos como a Guerra dos Bárbaros. A delimitação do período de 

sua ocorrência varia a depender do autor28, mas é certo que entre a segunda metade do século XVII 

e a primeira do XVIII, as terras interiores da Colônia – da Bahia ao Ceará –, foram palco de uma 

série de conflitos armados travados entre os índios nativos da região e os colonos portugueses, seus 

escravos e agregados. Para por fim às contendas, foram chamadas tropas lideradas por paulistas – os 

chamados Terços dos Paulistas –, que agregavam nas suas fileiras homens vindos de Portugal, 

alguns europeus de outras nacionalidades, brancos nascidos no Brasil e índios de tribos litorâneas -  

inimigos dos índios do interior (MEDEIROS  FILHO, 1997, P. 119-136) .  

Na província do Rio Grande o principal cenário de batalhas dessa natureza foram os sertões 

do Açu, nome dado às áreas das ribeiras do Açu e Seridó, que eram banhadas pelos rios Piranhas-

																																																								
27 “Termo de vizita…” Documento No. 01. Cartório de Pombal, Livro 1o. De Notas (1712-1719). Texto copiado por 
Helder Alexandre Medeiros de Macedo e transcrito na íntegra por Olavo de Medeiros Filho (2002, P. 137-137)  e por e 
citado por MACÊDO (2015, P.  27) 
28 Olavo de Medeiros Filho, citando Affonso de E. Taunay, acata a data de início em 1683 (MEDEIROS FILHOS, 
1997, P. 120); Pedro Puntoni, em A Guerra dos Bárbaros: povos indígenas e a colonização do sertão nordeste do Brasil, 
1650-1720, afirma que estaria no período compreendido entre 1651 e 1704 (PUNTONI, 2002, P.13). 
Para Muirakitan K. De Macedo, os episódios da Guerra dos Bárbaros ou Confederação dos Cariris ocorreram entre os 
anos de 1683 e 1697. 
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Açu (PUNTONI, 2002, p. 13)  Distante 300 léguas de Natal sertão adentro e de difícil acesso por 

causa de dunas de areias e terrenos pedregosos que havia no caminho, ainda assim, eram terras 

desejadas pela dimensão dos campos e frescura proporcionada pela presença dos rios. Nesse 

cenário, conviveram tapuias e vaqueiros em certa camaradagem, dividindo os pastos e trocando 

ferramentas, o que, porém, não durou por muito tempo. Sem uma razão exata conhecida hoje em 

dia, mas com algumas possíveis, ambos os lados – indígenas e brancos – se lançaram ao combate. 

Tendo convivido com os holandeses, os tapuia assimilaram, em certa medida, sua cultura, 

especialmente alguns conceitos religiosos do protestantismo, fato que perturbava demasiadamente 

os portugueses católicos, para quem as almas dos nativos estavam perdidas, sem necessidade ou 

possibilidade de salvação. Tal justificativa ideológica era suficiente para matar, permitir ou 

incentivar a matança desses nativos (PUNTONI, 2002, P. 123-127).  Outra diferença cultural entre 

brancos e indígenas capaz de gerar grande atrito era o conceito de propriedade privada dos 

primeiros. Como eram caçadores e desconheciam tanto a propriedade dos portugueses sobre o gado 

quanto sobre a terra, o abate e o consumo pelos índios de rês encontrada solta no campo gerava 

revolta nos colonos vaqueiros, e justificava ações violentas de revide, que se tornavam ponto de 

partida para as muitas batalhas. Além disso, a presença do escravo negro (trazido da África) nos 

campos e engenhos, fez com que o indígena deixasse de ser a única alternativa como mão de obra. 

De solução, que fora no início da colonização, o índio passou a ser um estorvo posicionado entre o 

colonizador e a terra. Seu extermínio passou a ser o objetivo até mesmo dos integrantes dos Terços 

Paulistas, antes negociadores de índios escravos (MACÊDO, 2015, P. 41).  

Tomado o território dos indígenas, o colonizador branco e seus auxiliares – os vaqueiros de 

trabalho livre e os escravos negros africanos – derrubaram matas, ergueram currais, cuidaram do 

gado, construíram igrejas e cidades em nome de Deus e da Coroa. As lutas pela posse das terras do 

Seridó visando a criação de gado deixaram marcas nas imagens que se produziu sobre esse espaço, 

quer sejam visuais ou literárias. Assim elas ficaram impressas na transcrição que Manoel Dantas29 

(DANTAS, 2008, P. 31) fez da lenda sobre a origem da cidade de Caicó, onde tais elementos já 

figuravam:  
Quando o sertão era virgem, a tribu dos Caicós, celebre pela sua ferocidade, julgava-se 
invencível, porque Tupan vivi ali, encarnado num touro bravio que habitava um intrincado 
mufumbal, existente no local onde está, hoje, situada a cidade do Caicó. 
Destroçada a tribu, permaneceu intacto o mysterioso mufumbal, morada de um Deus, 
mesmo selvagem. 

																																																								
29 Intelectual potiguar seridoense que viveu no Seridó e em Natal no final do século XIX e início do século XX, ficou 
conhecido como o “o homem dos sete instrumentos” pela quantidade de atividade que exercia: advogado, geógrafo, 
jornalista, editor, fotografo, educador, político e escritor memorialista. 
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Certo dia, um vaqueiro inexperto, penetrando o mufumbal, viu-se, de repente, atacado pelo 
touro sagrado, que iria, indubitavelmente, mata-lo. Rapidamente inspirado, o vaqueiro fez o 
“voto” a N. S. Sant’Anna de construir ali uma capella, si o livrasse de tamanho perigo. 
Como por encanto, o touro desapareceu. 
O vaqueiro destruiu a matta e iniciou, logo a construcção da capella. 
O anno era secco e a única aguada existente era a de um pôço do Rio Seridó. O vaqueiro 
fez novo “voto” a S. Anna para o pôço não secar antes de concluída a construcção da 
capella. 
O “Poço de Sant’Anna”, como ficou, desde então, denominado, nuca mais secou. 
Reza a lenda que o espirito do Deus dos índios, expulso do mufumbal, foi-se abrigar no 
pôço, encarnando-se no corpo de uma serpente enorme que destruirá a cidade, ou quando o 
poço secar, ou quando as aguas do rio, numa cheia pavorosa, chegarem até o altar-mór da 
matriz de Caicó onde se venera a imagem da mãe de Nossa Senhora.  

 

Como se pode notar nessa lenda, que pode ter sido uma das primeiras representações sobre o 

espaço seridoense, o vaqueiro, que já havia exterminado os indígenas encarnados – posto que 

nenhum deles aparece na história – agora peleja com a sua divindade e memória viva – Tupã –, 

fazendo-a sucumbir à força da Gloriosa N. S. Sant’Anna, mãe de Maria de Nazaré, avó do Cristo, 

em nome de quem o branco europeu se lançou na aventura americana. A condição climática – a 

seca e sua antítese, a chuva – figura como constitutivas na criação do espaço sertão. Nessa lenda – e 

na sua transcrição – a relação seca/chuvas já se configurava não somente como fator ambiental, mas 

como conjunção que possibilitava às forças espirituais em luta inverterem suas posições na disputa. 

A chuva, necessária e desejada, é sempre cantada como a dádiva rara que coroa um longo período 

de provação, e que se anuncia aos “profetas do inverno”, analfabetos das letras, porém donos de 

erudição popular que lhes permite serem os leitores dos sinais tênues que antecipam a chegada das 

águas do céu (MACÊDO, 2005, P. 90): 

 
Dezembro. Faces inquietas  
De mil ingênuos profetas  
farejam “sinais”. Ao sul, 
relampejou... Hoje, ao norte...  
Que luta, de vida e morte, 
Com o Céu, essa esfinge azul 
 
Num dia de março, ardente, 
A tarde é chumbo, ao nascente; 
De torre pesada, aí vem! 
Um raio abre o bombardeio, 
Risca o céu, de meio a meio: responde o trovão, além 
 
(...) 
 
Inverno enfiado, linheiro, 
Sob o túrbido aguaceiro, 
O açude grande rachou. 
(Vibra e irradia, a atmosfera). 
O sertanejo olha, e espera... 
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– Tá bom... foi Deus quem mandou... 
  Sertão de flor e de espinho, Canto 2 

(MENEZES, 2011, P. 227) 
 

A chuva, então, é mostrada como tendo também o condão de desfigurar o sertão conhecido, 

tornando-o doce, suave, abundante. Luís da Câmara Cascudo, no ano de 1926, já renegava essa 

desconfiguração do sertão quando molhado, em poema publicado à sua revelia pelo modernista 

Mário de Andrade, na revista literária Terra roxa e outras terras30. 
 
 
 
Não gosto de sertão verde, 
Sertão de violeiro e de açude cheio, 
Sertão de rio descendo 
l 
  e 
   n 
     t 
        o 
largo, limpo, 
Sertão de sambas na latada, 
harmônio, bailes e algodão, 
Sertão de canjica e de fogueira 
- Capelinha de Melão é de São João, 
Sertão de poço de ingazeira 
onde a piranha rosna feito cachorro 
e a tainha sombreia de negro n’água quieta, 
onde as moças se despem 
d 
  e 
     v 
       a 
           g 
               a 
                   r 
Prefiro o sertão vermelho, bruto, bravo, 
com o couro da terra furado pelos serrotes 
hirtos, altos, secos, híspidos 
e a terra é cinza poalhando um sol de cobre 
e uma luz oleosa e mole 
e 
   s 
      c 
         o 
            r 
               r 
                    e 
como óleo amarelo de lâmpada de igreja. 
 

O poema acima feito por Cascudo tornou-se conhecido em 1926, portanto, oito anos antes 

da grande viagem que empreendeu acompanhando as autoridades interventoras do estado pelo 
																																																								
30 Terra roxa e outras terras, Ano I, No. 6, de 6/7/1926, p. 4.  
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interior do Rio Grande do Norte, viagem essa relatada nas crônicas publicadas no jornal A 

República entre maio e junho de 1934 e, posteriormente, no livro editado também em 1934 pela 

Imprensa Oficial do Estado, denominado Viajando o sertão. Mesmo antes da grande experiência 

pelo mundo sertanejo, o “Príncipe do Tirol31”, como era conhecido, declarou sua preferência pelo 

sertão seco, severo e religioso, ajudando a fixar esses adjetivos a essa elaboração espacial. No livro 

Nordestino: invenção do “falo” (2013), Albuquerque Júnior atribui a essa idealização da seca e da 

resistência do nordestino a ela, uma maneira de contrapor o homem viril que nela nasce e se cria ao 

homem urbano que, com modos mais civilizados, feminilizava-se, contribuindo para abalar o 

mundo patriarcal conhecido (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013, P. 29). Cascudo, um bacharel, um 

citadino, um homem de cultura, nesse poema reafirma a imagem do sertão com atributos 

masculinos contidos no discurso da seca. 

Suportar as condições severas do sertão pode também ser encarado como um ato de fé. A 

mortificação que faz o crente elevar a alma pode ser feita diariamente no sertão pela privação da 

água, pela dieta enxuta de farinha, rapadura e carne de sol; pela simplicidade da moradia, cujos 

utensílios são poucos e toscos – como vemos nas casas de Maria dos Remédios (Figura 4) e na do 

tio do vaqueiro Antônio  (Figura 5), não são muito mais que alguns tamboretes, uma rede, uma 

esteira e os teréns de cozinha –; pela rudeza das peças de cobrir o corpo, feitas de algodão ou de 

couro – como são as roupas dos personagens do mundo rural do filme que analisamos. O Evangelho 

já ensina: os humildes herdarão os reinos dos Céus, e os mansos – os dóceis, os que suportam a 

penúria de forma resignada –, esses herdarão a terra (Mateus 5:3-7).  E a terra é a base da vida do 

sertão, assim como a resignação do sertanejo é a base do poder dos donos de terras. Ao declarar 

gostar do sertão seco, Cascudo – um habitante da Natal praieira, mas com a autoridade sobre o 

imaginário de todo o Rio Grande do Norte dada pelo lugar de folclorista que, naquele momento, 

construía para si –, contribuiu para reafirmar a condição do sertão na qual costuma viver o sertanejo 

resistente e aperreado, como aquele que vimos na abertura do filme descrita acima a disputar com 

os urubus.  

																																																								
31 Tirol é um bairro na cidade de Natal, no qual morava o jovem Cascudo. 
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FIGURA 4 

 
FIGURA 5 

A partir de dado momento do filme, outros elementos vão se integrando à base física do 

Sertão. O homem branco moderno, urbano e rico chega com sua corte ao território que será 

disputado. O nativo da terra, não mais um tapuia original, mas um reminiscente tapuia mestiçado 

com branco – um caboclo – continua travando sua luta contra a terra seca e o sol abrasador. No 

delírio provocado pela heliose, o homem de surrão branco vê o animal mágico que por vezes 

encarna o espírito de Tupã, como na lenda da origem de Caicó, por outras vezes encarna o espírito 

da terra (CHEVALIER, GHEERBRANT, 1988, P. 138), e por outras ainda, o trabalho, a 

subsistência de quem vive ali. O boi prateado surge no filme no mesmo momento em que o homem 

de surrão caminha sobrevivendo à caatinga, e o seu opositor poderoso invade a tela e o território. O 

protagonista urbano, o antagonista sertanejo e o objeto da disputa boi/terra/sertão, estão agora 

apresentados ao público. A edição alternando as cenas – de um rico (andando no Opala preto), o 
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outro pobre (andando a pé pelas brenhas); um sendo servido (pelo  motorista e pela mulher), o outro 

servindo-se de carniça – reforça o antagonismo que vão encenar e estabelece os polos de disputa 

pela terra. Mais uma vez, os elementos do cristianismo subsidiam a imagem: o humilde que sofre, e 

pelo sofrimento se aproxima de Deus, encarna o bem; o rico soberbo, licencioso, alinha-se ao mal. 

Ao estabelecer os polos, as imagens anunciam que essas forças estão para iniciar a luta no sertão, 

esse lugar seco e longínquo, que muitas vezes se assemelha ao deserto. 

Sertão e deserto, algumas vezes são tomados um pelo outro, por metáfora. Ambos são tidos 

como lugar de provação, de tentação e de revelação (GALVÃO, 1985, p. 186), e também de 

simplicidade e de libertação. Partindo de imagens da tradição bíblica, na literatura e no cinema 

brasileiro, ocorre a atualização da mitologia de Deus e o Diabo que se enfrentam nas terras secas. 

No evangelho segundo Marcos, depois de ser batizado por João nas águas do Rio Jordão, Jesus é 

impelido pelo Espírito Santo a viver quarenta dias no deserto, enfrentando todo tipo de tentação de 

Satanás, até vencê-lo (Marcos, 1, 12-13). Em 1896, Euclides da Cunha viajou para Monte Santo, no 

sertão da Bahia, para testemunhar e reportar a resistência de Antônio Conselheiro e seus seguidores 

às investidas das forças do Estado Republicano recém-estabelecido. Em sua interpretação os 

defensores do Deus eterno se negavam a permitir que o país passasse a ser regrado pela autoridade 

temporal da República. A gente pia do sertão baiano rebelou-se contra o que não era sagrado e 

resistiu até a morte aos ataques das forças do Estado (CUNHA, 1985).  

Em Deus e o Diabo na terra do Sol (ROCHA, 1963), as almas dos moradores do sertão são 

atormentadas tanto pelos delírios do beato Sebastião quanto pela arma de aluguel de Antônio das 

Mortes, sem que se estabeleça, de fato, quem nessa história representa as forças divinas e quem, as 

demoníacas. Também no sertão da Bahia, homens, mulheres e crianças de Monte Santo são mortos 

pelas ações delirantes dos que disputam a alma e a as terras desses sertanejos. Em Os Fuzis 

(GUERRA, 1963), nas primeiras cenas, o beato e seus seguidores cultuam o “Boi Sagrado”, 

pedindo-lhe chuva e bonança. O boi não prova sua ligação com os poderes divinos e, no final do 

filme, morre pelas mãos dos famélicos crentes moradores do sertão. Em Vidas Secas (SANTOS, 

1961), Fabiano, ao se afastar da igreja e da esposa, é tentado pelos representantes do Mal a jogar e a 

beber, e, a partir daí, desce ao inferno de violência e humilhação, que só termina com a intervenção 

do jovem cangaceiro e seu bando junto às autoridades por sua liberdade. No sertão/deserto do Boi 

de Prata, a oposição está feita, o “demônio” é pintado com o vermelho do colete do homem rico 

que invade a tela de Opala preto, que dá ordens ao motorista e à bela mulher que o acompanham. O 

homem é Elói Dantas, o filho de fazendeiro e “coronel” do Seridó, Severo Dantas. E seu opositor, 
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que até esse momento da fita se assemelha a um cordeiro pronto a ser sacrificado, receberá a ajuda 

dos seus iguais e irá para casa ainda pensando no boi prateado que viu. Esse personagem não é 

definido completamente no primeiro momento; ele vai se desdobrar em outros ao longo do filme. 

Começa como o religioso que veste batina – ou surrão, como também é chamada essa roupa – e 

termina a sequência como Tião, o poeta que escreve ABCs.  

Ao longo do filme, além do boi prateado, outras figuras sobrenaturais irão aparecer e 

contracenar com os personagens integrantes do núcleo sertanejo da história. Essas figuras, percebe-

se depois por uma fala de Tião, são personagens saídos da imaginação do poeta e que estão nas 

histórias dos seus livretos. Em uma sequência passada na feira da cidade de Caicó, Tião perambula 

e apregoa seus ABCs, para vendê-los. Ele os anuncia informando que nos ABCs o leitor vai 

conhecer  
Os Sete Sapos da Cigana Salomé e o Romance do Boi misterioso! A catimbozeira 
que se virou num Boi Prateado! A chuva de sapos que assombrou o Sertão! 
Romances misteriosos com emoção e aventuras! A história do Padre Rolim! O 
padre que mamou na onça! (Anexo 1, 00:39:40 ).  

 

Mais adiante no filme, vemos o castelo do Padre Rolim e o bando de cangaceiros que lidera. 

E vemos também a onça pintada em forma de mulher (uma mulher negra com o corpo maquiado 

com pintas de onça) que se aproxima sorrateiramente da rede onde dorme o padre, mas ao invés de 

atacá-lo, se aconchega na rede com ele.  

Os personagens masculinos (Tião e o padre Rolim) (Figuras 6 e 7) são representados pelo 

ator Lenício Queiroga, ator potiguar estreante no cinema, e os personagens femininos (Maria dos 

Remédios, a Cigana Salomé e a Onça) (Figuras 8, 9 e 10) são representados por Luiza Maranhão, 

atriz gaúcha, musa do Cinema Novo32, que tem no cartaz e nos créditos do filme o destaque de 

“participação especial”. 

																																																								
32 Luiza Maranhão é gaúcha de Porto Alegre, nascida em 1940, foi cantora, modelo e atriz. Estrelou grandes produções 
do cinema novo como Barravento (ROCHA, 1962), A grande feira (PIRES, 1961), Assalto ao trem pagador (FARIAS, 
1962) e Ganga zumba (DIEGUES, 1964). 



	 	 	
	

	 52	

   
FIGURA 6 

 
FIGURA 7 
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    FIGURA 8 

     FIGURA 9 

     FIGURA 10 
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FIGURA 11 

 
                                                                                                                         FIGURA 12 

 

O homem de surrão, depois da visão do boi (Figura 11) e do desmaio no meio da caatinga, é 

salvo e levado ao acampamento por ciganos, onde é cuidado por Salomé. Depois que o homem 

recupera suas forças, o casal inicia uma caminhada por uma estrada e a termina numa casa simples, 

de pau-a-pique, com uma latada à frente (Figura 12). Durante a jornada, mudando de trajes 
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somente, Salomé e o padre cedem lugar para Tião e Maria dos Remédios, mulher sertaneja, simples, 

que veste saia rodada e usa lenço amarrado na cabeça, e, pelo que se verá nas cenas seguintes, 

conhece as plantas da terra e suas qualidades curativas. Com seus chás e unguentos, faz Tião ficar 

bom da insolação que sofreu; com reza e sabedoria, tenta salvar, sem sucesso, o boi que pertence ao 

vaqueiro Antônio, seu compadre. Alegando que o boi não está doente, porém fraco pela falta 

d’água, Salomé recomenda que seja sacrificado. Com a cabeça descarnada desse boi e uma armação 

de madeira, Tião confeccionará o Boi Calemba, que fará a alegria dele e dos outros moradores do 

lugar (Figuras 13 e 14). Antônio, sobre o boi que morreu e vai se transformado em Boi Calemba, 

dirá num solilóquio: “- Meu boi não está morto, não. Virou folia.”  O animal que já apareceu na tela 

sob a forma solene e misteriosa do Boi de Prata, aparecerá em outro momento sob a forma alegre 

do Boi Calemba. Sobre essa manifestação cultural popular discorremos no capítulo 3. 

Apresentados os elementos com os quais o filme pretende montar a sua versão da 

paisagem seridoense – os tempos e as várias falas que eles trazem, a terra, os homens e mulheres 

que sobre ela vivem, a cultura que produzem com a lida com o gado, a arte, o encantamento do boi 

que vira poesia – está montada a base para o desenrolar da disputa que se anuncia desde a chegada 

de Elói e sua corte em Caicó. No Seridó do Boi de Prata, o eterno foi sacudido pela invasão do 

moderno; os nativos que viviam sem contar as horas, agora se apressam ao saber que talvez não 

sejam os donos do que julgavam seu. O povo do Seridó ganhou com a presença do outro a visão 

descompassada de si.  
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FIGURA 13 
 

 
FIGURA 14 
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Capítulo 2. 

Herdeiros 
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Capítulo 3:  

O selo do desterro -  Saartão 

 
sem etymo  |  sem anima | avança | o signo primígeno | sеm 
linhagem de linguagem | avança | a pedra sem gema | o ovo 
goro    |    а ganga da língua travada    |   por decreto de sua 
excelência  |  o marguês de pombal | avança | morto а pau e 
pedra | nas catedrais filológicas | o nome anônimo |  avança 
|da alma de  cada   coisa  calada  | sob  as  pedras  |  de cada 
vocábulo evocado para nomear  o sem | o nada  | o nulo  | o 
vácuo do vago  |   o ar rarefeito   |   o não |   o  desnome  | o 
nomemória  deserto   do    próprio  nome   | dois  terços  do  

desertão  |  suposto  | banguela | а sílaba comida por gentes 
que  |  à falta  de  coisa  melhor  |  comem  qualquer  coisa  | 
gentes calangos palavras |  dеsсomеm-sе | сonsоmеm-se dе 
fome | em fonemas  sem  sustança | fechаdоs  à  chave  | em 
calepinos que о menino treslê | à  elétrica luz da lamparina | 
avança  |  da  planura litorânea  |  sem  sertão  que  lhe  dê  a 
esmola   de  um   sentido   |   o    nome   da   gota    serena  | 
bagalafumenga  | а  pustema |  sem  lugar  no  mundo  e  no 
poema |cavouca a rocha do dia |mina de cacimbas fósseis| a 
soma de nomes  equívocos  |  assoma  das  brenhas  |  есоа | 
nos ocos das  grotas  |  avança  |   verbo    reverso  |  o mero 
revérbero da lígua | degenerada  em  idioleto   |  avança | da 
lura do  mito  |  a  luz  obtusa  | a retinir na verde ironia dos 
cactos  |  avança  das  brumas  da  história  | pora-pora-eima 
adentro  |   rumo  а   tapui-retama   |   onde  retumbaram  as 
pocemas | que  nenhum  escriba  recolheu  em  alfarrábios | 
para os sábios cegos do futuro  | dесifrаrеm  |   avança  |  no 
berro do boi |  no guincho dos gabirus  | avança  | no sólido 
silêncio dos caranguejos | nа edição revista |а ferrо е а fogo 
| dоs hоmеns emаs |  dos filhos da bixiga lixa  |  avança | no 
aboio   de  eletrônicos   vaqueiros  |   na  feira   de  baganas 
folclóricas  |   ο nome ermo  |  о sеlo dο desterro | o erro dо 

                                     c a o s   n o   q u i n t o   d i a   |  s a a r t ã o 
 

Saartão, Adriano de Sousa 
 

 

Neste capítulo, vamos analisar uma terceira sequência selecionada do filme que mostra o 

ataque de Elói e seu bando à propriedade do vaqueiro Antônio e a reação do grupo sertanejo ao 

assalto. O personagem atacado, em um monólogo emblemático da película, justifica o uso da 

violência como recurso para garantir sobrevivência e a dignidade. Este momento é crucial para 

nossa análise pois, por meio dele identificamos claramente as posições de cada um dos grupos 
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opositores, vemos a tensão entre os dois polos antagônicos chegar ao grau máximo, nascendo assim 

as razões para o desfecho drástico que virá. É nesse ponto do enredo que identificamos a associação 

que o diretor faz de sua história com as escrituras de Frantz Fanon, principalmente Los condenados 

de la tierra (1969), no que se refere à violência física e simbólica que representa o esbulho dos 

valores fundamentais da comunidade de sertanejos: sua terra, sua cultura e sua identidade. Com 

poucos diálogos, e muita ação, o filme apresenta nesse intervalo os mitos e símbolos sertanejos que, 

ao serem invocados pela sacertdotiza-catimbozeira Maria-Salomé, acorrem para fortalecer os 

corpos e os espítiros do povo da terra. E ao final, o boi prateado que havia aparecido no início e o 

boi colorido que dança entre os brincantes do grupo de Boi Calemba unem suas forças para 

emprestá-las ao herói que vai vingar a morte do companheiro e liberta o povo do sertão dos 

invasores colonialistas. As sequências que vamos analisar encontram-se no terço final do filme, e 

tem duração de pouco mais de 35 minutos. 

Os personagens e seus desígnios já foram apresentados. O impasse está criado. O grande 

proprietário de terras perde o pudor e avança impiedosamente sobre o que lhe falta conquistar. Os 

sertanejos se auxiliam como podem para conter a fúria do invasor. A peleja começa e seu desfecho 

será num momento de liberdade criativa do diretor, quando subverte a lógica temporal e a sintaxe 

imagética para unificar os personagens do núcleo sertanejo.  

Em cena exterior e diurna, estão sentados no chão, sob uma árvore, Tião e Antônio. A 

dupla se prepara para defender a propriedade de um possível ataque de Elói e seu bando. Presa ao 

tronco de uma árvore está a cabeça descarnada de gado que a seca o obrigou a sacrificar; ao lado, 

uma barraca feita de lona onde a dupla se abriga à noite; há uma panela com comida no fogo feito 

no chão; os dois homens guardam as armas, se arrancham no chão, enchem os pratos com a comida 

da panela e, debaixo de uma sombra, fazem sua refeição. No filme, na sequência anterior a esta, 

muitas pessoas estão na varanda da fazenda comemorando – com bebida, comida e a apresentação 

do Boi Calemba – a inauguração da mina de Elói. Enquanto Beatriz, embriagada, chama os 

brincantes do boi de “bando de caipira”, Elói faz plano de voltar a Londres. Porém, ainda há um 

entrave aos seus planos: ele não conseguiu ter a posse das terras do vaqueiro como deseja. Embora 

já o tivesse abordado duas vezes para propor negócio, e em ambas as vezes, o vaqueiro tenha 

refutado as propostas. Sentindo-se desafiado por Antônio, Elói promove alguns ataques à 

propriedade do vaqueiro, auxiliado por muitos capangas, e destrói trechos da cerca de pedra que a 

circunda.  
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Depois de comerem, voltam à lida com as armas. A câmera mostra, em plano fechado, a 

mão de Tião. O plano vai-se abrindo em diagonal no quadro até mostrar que ele está colocando 

munição na espingarda que tem no colo. À sua frente está Antônio, agachado, amolando a peixeira 

numa pedra. À frente do vaqueiro, a fogueira crepita. Eles estão na pequena gleba que Antônio 

ganhou do pai de Elói, e que agora é o alvo da disputa. No meio do quadro, de frente para a câmera, 

Antônio diz a Tião: “Esse povo lorde da capital pensa que é assim: vai chegando e arrebatando o 

que é dos outros. Não sabe que um bicho acuado no seu canto vira fera ‘braba’? Vira ‘inté’ 

‘cangaceiro’. Mata! Leva destino justiceiro. Faz toda sorte de miséria”. 

Em seu monólogo (Figura 21), numa fala cheia de expressões coloquiais e de raiva, o 

vaqueiro apresenta as razões da violência que está disposto a empregar para se defender dos ataques 

do empresário. Sente-se acuado pelas atitudes de Elói e seu bando, e não pode abrir mão de suas 

terras. Pelo modo como se arma e se protege, parece que não cogita pedir ajuda a nenhuma 

autoridade pública – polícia ou justiça –, parece contar somente com a sua ira e a ajuda do amigo 

Tião, disposto que está ao gesto solidário. O apego ao seu quinhão de pora-pora-eima51 está na 

correspondência do homem com a terra. Perdê-la significa perder-se, mantê-la justifica o temerário 

enfrentamento. Como no poema da epígrafe, ao ser privado de suas pátrias – a língua e/ou a terra –, 

os “gabirus”, os “fí da bixiga lixa”, os “bagalafumenga”, os condenados da terra são levados a 

emitir suas pocemas e a enfrentar a luta porque não há escolha possível entre o desterro e a morte. 

 
                                    FIGURA 21 

Neste momento do filme, quando o diretor/roteirista leva a oposição dos desejos dos grupos 

de personagens ao limite, começa a transparecer na película o discurso da violência como 

																																																								
51 Lugar despovoado, estéril. “Esta região ingrata, para a qual o próprio tupi tem um termo sugestivo pora-pora-iema, 
remanescente ainda numa das serranias que a fecharam pelo levante (Borborema), foi o asilo do tapuia”. (CUNHA, 
1985, p. 390) Euclides da Cunha (CUNHA, 1985, p. 390) 
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instrumento do homem terceiro mundista para libertar-se do invasor/colonizador, elaborado por 

Frantz Fanon e adotado por Glauber Rocha. Se dizíamos, no primeiro capítulo que Glauber Rocha 

era uma influência para Ribeiro Jr. não tanto nas imagens, mas no projeto político, aqui temos 

explicitado o tema que ambos procuraram debater em suas obras: o Terceiro Mundo na visão de 

Frantz Fanon. Segundo Raquel Gueber, Glauber teria lido o livro Os condenados da Terra em 

1962, depois de ter escrito o roteiro de Deus e o Diabo na Terra do Sol (1962), razão pela qual “seu 

pensamento e estética então remeter-se-iam mais a Jorge Amado, Albert Camus e Euclides da 

Cunha, naquilo que virá a chamar de estética da violência’” (GUEBER,1982, p. 48). Nas obras 

posteriores de Glauber, principalmente nos filmes Leão de sete cabeças (1970), Cabezas cortadas 

(1970) e A idade da Terra (1980), a influência do pensamento de Fanon sobre a violência colonial, 

sobre a necessidade da tomada de consciência dos colonizados para a expulsão dos colonizadores 

do território que lhes dava a identidade, nem que fosse pela via da faca e da bala. 

Frantz Fanon era amigo próximo de Simone de Bouvoir e de Jean Paul Sartre, o qual 

escreveu a apresentação do seu segundo livro Les damnés de la terre (1962), onde o psiquiatra 

martinicano discorreu sobre a relação colonizador-colonizado e apontou a maneira que considerava 

como a possível para quebrá-la: a eliminação física do colonizador e de seus agentes. Sartre e 

Simone de Bouvoir visitaram o Brasil entre agosto e novembro de 1960 , ciceroneados por Jorge 

Amado (ROMANO, 2002, P. 95-100), e foi por intermédio do filósofo existencialista francês que 

os escritos de Fanon caíram no gosto da esquerda brasileira. A primeira edição brasileira de Os 

condenados da terra, como já dissemos, data do ano de 1968, em pleno endurecimento da ditadura 

militar, o que causou sua rápida retirada de circulação, mas cópias feitas por militantes da esquerda 

e cópias da edição mexicana (Los condenados de la tierra, 196952) circulavam clandestinamente no 

país (GUIMARÃES, 2008) e seus ecos são sentidos nos discursos dos cineastas brasileiros da 

década de 1970 em diante.  

Em seu primeiro livro Pele negra, máscara branca (2008), escrito para ser sua tese de 

doutorado, mas editada posteriormente de forma autônoma, Fanon discorre sobre o  racismo nas 

relações coloniais, sob o ponto de vista objetivo e subjetivo, e as consequências do racismo em cada 

uma das partes dessa relação. Influenciado pelas obras de Hegel, Marx, Sartre, Lacan, e o ideólogo 

do conceito de negritude, Aiemé Césaire, a obra demonstra que, para Fanon, o racismo tem início 

quando o povo europeu definiu a humanidade por si e conferiu humanidade somente às ações que 
																																																								
52 Neste trabalho, utilizamos cópia dessa edição mexicana de 1969 da obra de Frantz Fanon. 
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fossem pautadas pela razão, como a civilização, a tecnologia, a “alta” cultura, a religião monoteísta 

e o Estado, enfim, tudo o que pudesse ser controlado e que também contribuísse ao controle do 

meio social. A sociedade branca europeia destituía de humanidade os seres cujas culturas não se 

pautassem pelos princípios racionalistas. Para os europeus, razão e emoção estão em campos 

opostos: a emoção está no campo da natureza, e é algo que precisa ser controlado, pois ameaça a 

razão. A colonização de outros povos pelos europeus se justificou por essa “ameaça à razão”. 

Assim, somente seria compreendido como humano o corpo controlado, ainda que fosse pela 

violência. Ao entrar nessa lógica, o negro – e também o indígena, o aborígene, o asiático, o 

colonizado, enfim – percebeu-se diferente do padrão de humanização – o homem branco –,  e 

sentiu-se obrigado a “embranquecer” para ter valia na sociedade, ou seja, sentiu ser preciso assumir 

os comportamentos culturais do branco. A crença na superioridade da racionalidade sobre a 

natureza conferia ao colonizador a condição para impor-se ao mundo dito “não civilizado”. Já pelo 

lado dos colonizados, foram necessários alguns séculos e alguma experiência ao lado deles para 

compreender esse processo que os manteve em posição submissa. Depois de lutar ao lado de 

franceses na guerra de independência da Indochina e de estudar medicina e psiquiatria em Lyon-

França, Fanon adquiriu a vivência necessária para mapear a relação de subordinação do negro 

colonizado ao branco colonizador. Baseando-se na dialética do senhor e do escravo, de Hegel, 

Fanon elaborou sua visão sobre a dependência do colonizado à validação do colonizado. 
O homem só é humano na medida em que ele quer se impor a um outro homem, a fim de 
ser reconhecido. Enquanto ele não é efetivamente reconhecido pelo outro, é este outro que 
permanece o tema de sua ação. É deste outro, do reconhecimento por este outro que 
dependem seu valor e sua realidade humana. É neste outro que se condensa o sentido de sua 
vida. (FANON, 2008, P. 180) 

 

Submetido ao reconhecimento e à lógica do seu colonizador, o negro assume a língua do 

branco, o Deus do branco, as leis do branco, o Estado do branco, onde ele é ninguém.  
O negro quer ser como o branco. Para o negro não há senão um destino. E ele é branco. Já 
faz muito tempo que o negro admitiu a superioridade indiscutível do branco e todos os seus 
esforços tendem a realizar uma existência branca. (IDEM P. 188) 

Ao desejar ser o branco e perceber que nunca o será, sua admiração transforma-se em ódio, 

sentimento considerado por Fanon conveniente, uma vez que o colonizado retiraria dele a energia 

para mover-se da submissão que a colonização lhe impôs. Depois de décadas – ou séculos, como no 

caso das Américas – de subalternidade, o colonizado recobra o desejo de liberdade, inerente à sua 

natureza humana, e cria as condições para insurgir-se. 
Está dominado, mas não domesticado. Está inferiorizado, mas não está convencido de sua 
inferioridade. Espera pacientemente que o colono descuide de sua vigilância para atacar. 
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Em seus músculos, o colonizado é sempre em atitude de expectativa. Não se pode dizer que 
está inquieto, que está aterrorizado. Na verdade, ele está sempre pronto a abandonar seu 
papel de presa e assumir o de caçador. O colonizado é um perseguido que sonha 
permanentemente em transforma-se em perseguidor (FANON, 1969, P. 46-47, tradução 
nossa)53 
 

No sertão de Caicó que o Boi de Prata apresenta, os sertanejos não-brancos – pois são 

resultado da miscigenação das três raças formadoras do Brasil – haviam chegado ao limite da sua 

postura pacífica, após as investidas dos representantes do poder colonizador – o capitalismo 

exploratório. Depois de ter alguns trechos de suas cercas de pedras arrombados, o vaqueiro Antônio 

armava-se para defender seu chão. Ao fim do monólogo, Antônio levanta-se, guarda a faca na 

cintura, veste a camisa que estava pendurada em um galho seco e sai do quadro. Tião está próximo 

à cerca de pedra, vigiando, olhando para os dois lados. O poeta vira-se e começa a caminhada em 

direção à câmera, e chama Antônio para irem embora, descansar. Antônio se nega a ir, e enfiando 

uma faca entre as pedras da cerca,  diz que quer pegar “os cabras” que estão mexendo na 

propriedade.  

Em outro local, também no meio do mato, um homem acende um cigarro, em 

primeiríssimo plano. O quadro vai abrindo da brasa do cigarro até mostrar um grupo de homens 

jovens no meio da mata. Alguns estão armados de espingardas. Do fundo do grupo, passando à 

frente, surge Elói, dando os comandos para a ação. O chefe caminha e o grupo o segue até a cerca 

de pedra. Elói para, carrega com balas um revólver, prende o tambor no corpo da arma com um 

golpe e olha para a frente. Em plano fechado, câmera em plano alto enquadra Dudu, o motorista-

capanga, agachado e encaixando um feixe de dinamites sob as pedras da cerca. Enquanto isso, os 

homens do grupo, armados de espingarda, debruçados sobre a cerca, vigiam a estrada que está à 

esquerda do quadro. Em primeiro plano aparecem as mãos de Dudu ajeitando e acendendo os 

pavios da dinamite. Calmamente, levanta-se e anda para se juntar ao grupo. Ao passar diante da 

câmera, vemos uma faca na sua cintura e uma espingarda na sua mão. O pavio chia e a fumaça se 

espalha tomando o quadro. No som não diegético, os acordes de um violão acompanhado por um 

tambor são abafados pelo som da explosão. Pedras e terra voam pelos ares.  

O som da explosão invade a cena seguinte, que tem início no plano fechado da mão de 

Antônio enfiando a faca entre as pedras da cerca. O plano se abre enquadrando o homem que dá um 

																																																								
53  Está dominado, pero no domesticado. Está inferiorizado, pero no convencido de su inferioridad. Espera 
pacientemente que el colono descuide su vigilancia para echársele encima. En sus músculos, el colonizado siempre está 
en actitud expectativa. No puede decirse que está inquieto, que esté aterrorizado. En realidad, siempre está presto a 
abandonar su papel de presa y asumir el de cazador. El colonizado es un perseguido que sueña permanentemente con 
transformase en perseguidor.  
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pulo pra trás e grita: “a cerca!”, e sai correndo para a direita do quadro. Tião entra em quadro, retira 

a faca do muro e sai correndo na mesma direção de Antônio.   

A câmera fixa enquadra a cerca de pedra em perspectiva, com muita fumaça à volta. Mais 

uma dinamite explode, aumentando a fumaça. O violão do som não diegético aumenta o ritmo e a 

intensidade do toque. Elói corre, passa pelo buraco aberto na cerca pela explosão e grita uma 

ordem: “Todos de tocaia na cerca de pedra! Se Antônio vier, tiro nele! Quem estiver com ele leva 

uma surra pra nunca mais se esquecer de Elói Dantas!” (Figura 22) 

Os homens do bando passam pelo buraco da cerca e correm pela mata pela esquerda do 

quadro, na direção onde estão Antônio e Tião. Antônio corre pela estrada de terra levando uma 

espingarda à mão, seguido por Tião. Ambos vão em direção à câmera. A câmera fixa foca a cerca 

de pedra que atravessa todo o quadro, na diagonal. Os homens de Elói chegam correndo, param na 

cerca, se protegem e fazem pontaria. 

 

 
FIGURA 22 

 

Na vereda, Antônio e Tião correm. Tião grita para Antônio parar. Os dois homens 

diminuem a velocidade e começam a andar, procurando algo à frente. Antônio leva a arma à 

posição de tiro. Os homens do bando, protegidos pela cerca de pedra, fazem mira à frente. Um deles 

atira. Antônio leva um tiro e cai gemendo. Tião corre em sua direção gritando o nome do 

companheiro. Tião se abaixa para socorrer o vaqueiro baleado, caído sobre as pedras da cerca 

desmoronada. O poeta grita o nome de Elói e o chama de Satanás. Enquanto isso, vemos o rosto do 
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vaqueiro em primeiro plano, agonizando sobre as pedras. No plano seguinte, vemos o rosto de Tião 

gritando desesperado o nome do amigo. A câmera volta para o rosto de Antônio que dá seu último 

estertor e se cala (Figura 23). O rosto de Tião olhando incrédulo para o morto toma a tela. 

 

 
FIGURA 23 

Um plano aberto e fixo mostra Tião levantando-se com a faca na mão e andando de costas 

ao lado da cerca de pedras. O mesmo enquadramento capta a chegada dos homens do bando de Elói 

apontando armas para o poeta. Eles o cercam numa roda. Tião gira com a faca na mão fazendo a 

roda abrir. Elói, em plano americano, aponta o revólver para a câmera. Tião, encurralado no meio 

da roda, insulta Elói, e o chama de “riquinho filho da puta”. Elói, com a arma à mão, o chama de 

atrevido e dá ordens a Dudu para que o espanque. A câmera vai passando pelos rostos dos homens 

da roda até parar na frente do motorista Dudu, que levanta a espingarda e desfere uma coronhada 

em direção à lente. Ouve-se Tião, em off, aos gritos. 

Deve-se destacar o jogo com a câmera subjetiva que evidencia um artifício significativo 

da narração do filme que busca da identificar o espectador . Os planos mostrando a arma apontada 

para a lente da parte de Elói ou a coronhada em direção à lente da parte do capanga Dudu 

demonstram que o olho-câmera está inserido na identificação do personagem agredido. Isto que 

poderíamos chamar de um plano ponto-de-vista, ou seja, aquele plano em cujo ponto de vista da 

câmera é colocado no ponto do olhar de um personagem, é também um plano agredido, atingido 

pelo personagem agressor ameaçador. A identificação do plano fílmico com o olhar da vítima e a 

agressão aparente do olhar da vítima por Elói e Dudu parecem evidenciar a tentativa de inserir o 

espectador que vê o enredo por meio da câmera com a posição da vítima. De certa forma, o 
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espectador  é agredido e o proprietário e seus capangas ocupam os lugares de algozes do público 

também. 

Em seguida, em cenas noturnas iluminadas por tochas em fogo, vemos os homens do 

bando empunhando tochas e armas, tendo à frente Elói Dantas. O quadro vai abrindo até mostrar 

Tião caído ao chão, cercado pelos homens armados do bando. Elói aproxima-se e pisa no braço do 

poeta, que grita. Vê-se, da perspectiva de Tião deitado no chão, imagens das tochas, dos rostos e 

das armas dos homens do bando, incluindo Elói, que fazem um círculo e olham pra baixo. Tião 

grita desesperadamente, deitado no chão, com sangue no rosto e tendo o cano de uma espingarda 

apontado para o nariz. Os homens do bando estão em pé ao lado do corpo, rindo. O poeta vai sendo 

arrastado pelos homens do bando sobre as pedras, pelos cabelos. Tião grita de dor e Elói ordena que 

batam nele ainda mais, e retira-se.  

Quando o dia clareia, as imagens nos mostram, em planos abertos, que a tortura prossegue 

(Figura 24). De repente, sons de tiros que vem de fora da cena. Num grande plano de conjunto vê-

se, na parte inferior do quadro, Tião e seus torturadores no lajedo que margeia o açude Itans, e na 

parte superior do quadro, sobre as pedras mais altas, os homens do bando do cigano Belizário, que, 

montados em seus cavalos, atiram e matam um a um os capangas de Elói (Figura 25). Num 

encontro improvável, os ciganos saídos do passado salvam a vida de Tião. 

 

  
   FIGURA 24                                                          FIGURA 25 

 

Recontando através de imagens as aventuras de grupos que viveram à margem da sociedade 

tradicional sertaneja e da história, como os ciganos, os cangaceiros, os padres chefes políticos e as 

sacerdotisas dos terreiros de umbanda/jurema, cujas memórias remetem à coragem, à união e à 
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solidariedade, Ribeiro Jr. compôs um panteão de mitos do povo para ilustrar os comportamentos 

heroicos do passado que deveriam ser tomados como exemplos, no presente, e projetados para o 

futuro.  
Um mito sempre se refere a eventos passados, “antes da criação do mundo” ou “nos 
primórdios”, em todo caso, “há muito tempo”. Mas o valor intrínseco atribuído ao mito 
provém do fato de os eventos que se supõe ocorrer num momento do tempo também 
formarem uma estrutura permanente, que se refere simultaneamente ao passado, ao 
presente e ao futuro (LÉVI-STRAUSS, 2008, p. 224). 
 

As histórias desses personagens sertanejos foram utilizados como uma condensação de fatos 

cuja valência se perpetuou e, dentro do tempo presente da fita, seria usado  para exemplificar os 

comportamentos desejados diante da situação de opressão. Mitos modernos e primitivos foram 

usados para despertar os sentimentos de união e resistência, confirmando a assertiva do antropólogo 

francês, muito lido naqueles anos de 1970, que “nada se parece mais com o pensamento mítico do 

que a ideologia política” (LÉVI-STRAUSS, 2008, p. 224). Cangaceiros e ciganos, cujas existências 

foram marcadas pela não adesão ao modo de vida moderno, pela perseguição e pela obstinação de 

permanecerem fiéis aos seus modos, são tomados como exemplo de resistência heroica, e são 

trazidos ao tempo presente da história para emprestar coragem e união aos sertanejos, que 

compartilham com eles essas características.  

O boi, criatura sobrenatural ligada à cosmogonia caicoense, ressurge como forma de fazer 

valer o que foi predito na história que carrega. O animal, que na lenda de origem de Caicó tem o 

corpo tomado pelo espírito de Tupã, é trazido para o presente para ser incorporado pela sacerdotisa-

catimbozeira Maria dos Remédios-Salomé, e guiá-los na vitória. Depois de ter ficado por dois 

séculos submerso nas águas do Poço de Santana aguardando o momento para emergir, o boi 

ressurge, agora pelo transbordamento dos sentimentos de revolta  e para o resgate do que é original.  

 
Ao renovar intenções e a dinâmica da arte, da dança, da música, da literatura e da 
epopeia oral, o colonizado reestrutura sua percepção. O mundo perde seu caráter 
maldito. Dão-se as condições para a inevitável confrontação (FANON, 1969, p. 
223) 

 

Da mesma forma, a religiosidade popular trazida para o filme foi ressignificada. Se na 

década de 1960 esse elemento da cultura popular era visto como uma das mais poderosas formas de 

alienação da camada popular, nos anos de 1970 ela passou a ser vista nos meios artísticos 

brasileiros como uma forma eficiente de luta contra a opressão. Além disso, a presença desse tema 
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popular na fita, era incentivada pela  Embrafilme, como forma de atender aos planos de integração 

simbólica do governo militar. (SANTIAGO JÚNIOR, 2014, p. 416) 

O diretor, que ao longo do filme foi apresentando os personagens da mitologia popular como 

personagens dos versos dos ABCs do poeta Tião – o padre Rolim que chefiava um grupo de 

cangaceiros (Figura 26), a índia Jurema que se banhava nas águas do Poço de Santana (Figura 27), a 

cigana Salomé e o bando do cigano Belizário (Figura 28) –, faz com que esses personagens mágicos 

atuem no presente, rompendo com a linearidade do tempo. O filme dá uma guinada inserindo o 

imaginário na trama como a força de transformação e de redirecionamento do destino. 

              
FIGURA 27                                                                 FIGURA 28                                 

 
                                          FIGURA 29 

 

A violência encenada nesse trecho do filme deflagrou o que vinha sendo sugerido sutilmente 

pela fita até então. Para levar a cabo seu empreendimento de exploração de minérios, o empresário 

cosmopolita não hesitou em matar o vaqueiro – símbolo da civilização sertaneja – e, ao torturar o 

poeta Tião, passou a ameaçar simbolicamente a cultura popular. No plano real, Elói vencia, ao 
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matar Antônio; no plano mágico, Tião era salvo pelos ciganos que saíam do passado em seu auxílio. 

As forças antagônicas estabelecidas pela disputa da terra e da visão de mundo enfrentavam-se 

ostensivamente na tela. De um lado, o mundo do latifúndio, do capital e da modernidade 

avassaladora, dos poderosos, enfim; do outro, o grupo heterogêneo que o filme fazia representar o 

povo brasileiro terceiro-mundista: negros, brancos, indígenas, ciganos, mestiços de todas as 

matizes, trabalhadores humildes, artistas populares, cangaceiros, homens e mulheres cuja 

honestidade, solidariedade e dignidade era o esteio da comunidade. Estava posto o mundo 

idealizado e polarizado do Seridó do Boi de Prata, um mundo onde a violência dos poderosos se 

apresentava obscenamente. 

Nessa altura da fita, a história narrada chega ao ponto de inflexão, e a perspectiva se inverte. 

Até aqui, o passado vinha sendo convocado para compor o presente. Desse momento em diante, os 

personagens que representam o povo assumem o protagonismo da história. A violência usada na 

morte do vaqueiro foi o fato gerador da união dos tempos – passado, presente e futuro – , dos mitos 

– cangaceiros, ciganos, poetas –  e das ações libertadoras. O povo oprimido começava a reagir.   

Montar no início do filme a paisagem política com os elementos do discurso regionalista – 

que estabelecia a identidade do Seridó dentro de um determinado quadro cultural conhecido e aceito 

desde o próprio Seridó até todo o Brasil, baseado em valores tradicionais e conservadores, parece 

ter sido uma estratégia de Ribeiro Jr. com duplo objetivo. Primeiramente, ele enquadra o filme nas 

exigências governamentais da área da cultura do período – a Política Nacional de Cultura e a 

política de polos regionais da Embrafilme –, e depois, no decorrer do processo de execução da obra, 

inverte a perspectiva e utiliza essa configuração regionalista como forma de denúncia das ações 

opressoras do capitalismo moderno, responsáveis pela manutenção das comunidades tradicionais 

em estado de subdesenvolvimento, pela sua descaracterização até a sua total dissolução. O objetivo 

da narrativa parece ser criar as condições da denúncia para depois fazer surgir nas imagens do filme 

o processo libertador exemplar, que os personagens do núcleo sertanejo do filme empreendem após 

a morte do vaqueiro Antônio.  

Ao abrir mão de filmar o roteiro baseado na peça de enredo conservador do teatrólogo Meira 

Pires, e arriscar-se em um projeto baseado em roteiro próprio, Ribeiro Jr. fez uma opção por 

ultrapassar o “espaço-vítima” utilizado tanto pelos regionalistas conservadores quanto pelos 

romances e filmes produzidos pela esquerda brasileira (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2001, P. 191-

192). Sua versão do sertão nordestino quis abrir a hipótese do rompimento com o discurso da seca 

ancestral, que apresentava o sertanejo como o eterno retirante ou alguém na iminência da morte, 
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vítima do clima – na versão conservadora –, ou como vítima da exploração capitalista – na versão 

da esquerda. O roteiro que Ribeiro Jr. criou para o Boi de Prata concretizou em imagens a 

possibilidade de o sertanejo tornar-se sujeito da sua história ao reagir aos desmandos do capitalismo 

colonizador e optar pela permanência na terra, ainda que seca, sem precisar recorrer à fé.  

É nesse ponto que percebemos a proximidade entre as posturas de Ribeiro Jr. e Glauber 

Rocha. Ambos buscam no discurso de Fanon uma via de escape para o impasse colocado aos 

artistas e intelectuais daquele momento: a opção entre a visão da direita ou a da esquerda sobre os 

problemas do sertão e/ou do Brasil e as possíveis soluções. Obviamente, nenhum dos dois cineastas 

era adepto do capitalismo, porém, a crença numa revolução que somente se daria obedecendo a 

parâmetros históricos e comportamentais predeterminado, como a Revolução Socialista, deixava-

nos – brasileiros, sul-americanos, africanos, subdesenvolvidos de todo o mundo – de fora., a nós e à 

nossa criatividade, nossa religiosidade, nossa sexualidade, nossa maneira irracional de entender e 

praticar o que fosse liberdade. Glauber Rocha, no ano em que Ribeiro Jr. montava o Boi de Prata, 

explicitou o que buscava em termos políticos ao colocar sua fala em off56 sob as imagens do Cristo 

Negro conversando com uma figurante mulata diante do Teatro Nacional de Brasília, no filme A 

Idade da Terra (1980): 
Existirá uma síntese dialética entre o capitalismo e o socialismo, estou certo disso. E no 
Terceiro Mundo seria o nascimento da nova, da verdadeira de-mo-cra-cia. A democracia 
não é socialista, não é comunista, não é capitalista, a democracia não tem adjetivo.  A 
democracia é o reinado do povo. A de-mo-cra-cia, a democracia é o desreinado do povo. 
Sabemos todos que morremos de fome nos Terceiros Mundos, sabemos todos das crianças 
pobres, dos velhos abandonados, dos loucos famintos... tanta miséria, tanta feiura, tanta 
desgraça. Sabemos todos disso. É necessária uma revolução social, tecnológica, econômica, 
cultural, sexual, a fim de que as pessoas possam realmente viver o prazer. O Brasil é um 
país grande ... a América Latina, a África... não se pode pensar num só país. Temos que 
multinacionalizar, internacionalizar o mundo dentro de um regime interdemocrático, com a 
grande contribuição do cristianismo e de outras religiões, de todas as religiões. O 
cristianismo e todas as religiões são as mesmas religiões entre o entendimento dos 
religiosos e dos políticos convertidos ao amor. (ROCHA, 1980, 02:15:28) 
 

Também nessa época Glauber Rocha mencionava o impacto de Fanon e outras fontes de 

pensamento subversivo para reverter a identidade negativa do colonizado que deveria parar de 

simular a posição do colonizador: 

Dialeticamente uma prioridade era o desenvolvimento dos mercados internos 
(economia/cultura) mas antes de chegar às minhas mãos por indicação do 
teatrólogo Antonio Pedro Os condenados da terra de Franz Fanon já o sopro de 
Jorge Amado nos lançava, antes do Modernismo pra romper as cadeias da 

																																																								
56 Off é a redução da expressão em língua inglesa “off records”, ou seja, fora da gravação, fora das imagens. Refere-se a 
algum som acrescentado à cena durante a edição que não provém da imagem que se vê na tela.   
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submissão ideológica, núcleo do complexo de inferioridade colonial, nostro câncer, 
principal arma dos invasores (ROCHA, 2004, p. 455). 

 

Para os dois cineastas nordestinos a mudança do mundo deveria passar pela compreensão do 

que havia de humano nos povos desumanizados pelo racionalismo e por sua expressão mais 

pragmática – o capitalismo. No filme do potiguar, os sertanejos eram criativos, solidários, 

trabalhadores, amorosos, religiosos – cada um a sua maneira –  e quando foi preciso, deixaram a 

posição do ser submisso, e partiram para ação na busca da manutenção da sua propriedade sobre a 

terra na qual trabalhava, e pela libertação do seu ser. O Boi de Prata fez do sertão do Seridó um 

palco para a apresentação e a defesa de uma forma de entender e reorganizar a sociedade brasileira 

usando, porém, uma saída pela utopia terceiro mundista. Talvez, o fracasso da ideia de uma 

revolução socialista no Brasil, com a prisão e a morte de seus principais líderes pelo regime 

ditatorial, tenha aberto o caminho para a elaboração dessa utopia revolucionária descolonizadora, 

teorizada por Fanon e aceita pelos cineastas brasileiros. 

O projeto do filme de Ribeiro Jr. foi encampado pela Embrafilme e pelo Governo do Estado 

do Rio Grande do Norte antes mesmo de o roteiro ficar pronto, uma vez que o enredo parece ter 

mudado algumas vezes antes de ser filmado. A história do filme é contada pelo diretor de forma 

diferente em diferentes oportunidades, mas em nenhuma foi revelada abertamente. Em entrevista 

concedida ao jornal Tribuna do Norte, Ribeiro Jr. resume assim a história do filme:  
 

O filme se passa do Castelo de Angady, em Caicó, do Padre Antenor, e conta a história de 
um poeta popular que está em crise de criação e resolve pedir auxílio aos poderes de uma 
rezadeira sertaneja, a qual invoca seus mitos para exorcizá-lo do castelo de pedras, isolado 
no seu diálogo interior, para enxergar a luz forte da realidade. (RIBEIRO JR., 1978, P. 04) 
 
 

Mais tarde, com a fita já montada, o diretor optou por chamar a atenção do público para 

dois aspectos do filme, os componentes místicos da história e os atrativos audiovisuais, afirmando 

ser o filme “um mergulho no fundo do poço em busca de símbolo” e  “antes de tudo como 

espetáculo audiovisual para ser curtido por todas as idades por suas cores e sua música”57. Em 

nenhuma das entrevistas pesquisadas, em nenhum material de divulgação, o tema da revolta popular 

foi citado. Somente no cartaz, sob o título e a cabeça do boi da xilogravura do paraibano Ciro 

Fernandes, aparecem as inscrições que se vê também no final da fita: CAICÓ – NORDESTE 

BRASILEIRO – TERCEIRO MUNDO – 80 (FIGURA 30). 

																																																								
57 “Natal assiste hoje ao Boi de Prata”. Diário de Natal, Natal, 17 out. 1980, Cidade, pg. 04.  
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O cartaz do filme foi impresso em papel craft, bem rústico, como os papéis usados nas  

feiras para enrolar as mercadorias. A impressão usa somente as três cores usadas comumente nas 

capas dos livretos de poesia de cordel – o preto, o branco e o vermelho. A figura do boi da 

litugravura recebe uma iluminação forte e frontal, como se a luz viesse de um holofote e não, do 

sol.  O título do filme vem centralizado, logo abaixo da figura, em as letras cor de sangue.  

 

 
                                   FIGURA 30 

 

Muito embora o período no qual o filme foi feito seja considerado como o início da 

Abertura política, ainda era a ditadura civil-militar que imperava. E certos temas eram tabus, 

principalmente a revolta popular e a tortura física, praticadas amplamente pela máquina de 

repressão estatal contra seus adversários, mas mantida sob sigilo oficialmente e nos meios de 

comunicação. Apesar das reivindicações pelo fim da censura, artistas e intelectuais continuavam a 

ter que abordar muitos temas incômodos para a ditadura através de estratégias criativas, uma vez 

que o Estado não abria mão dela58.  Com o passar dos anos, a Divisão de Censura de Diversões 

																																																								
58 “Falcão responde a intelectuais e diz que censura ficará”. Tribuna do Norte. Natal. 04 de fev. 1977. Primeira página. 
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Públicas (DCDP)59 foi-se tornando mais flexível, mas no ano de lançamento do Boi de Prata, ela 

ainda existia e era atuante. O filme recebeu o Certificado de Censura emitido pelo Departamento de 

Polícia Federal, que os filmes, as peças de teatro, os shows e os programas de tv deveriam para 

serem exibidos. Os documentos da Ministério da Justiça60 relativos aos processos de censura prévia 

do período em dão conta da análise e da expedição do Alvará expedido pela Divisão de Censura 

Prévia. Assim, podemos imaginar que a proposta de revolução terceiro-mundista  do filme não foi 

compreendida pelos censores, o que poderia ser entendido como uma vitória para estratégia do 

diretor se o filme tivesse sido distribuído e chegado ao público. Isso implica que provavelmente a 

presença dos elementos da cultura local imprimiu uma na recepção feita por parte dos funcionários 

do Ministério da Justiça uma abordagem folclorista, sendo recebida mais pela representação do 

folclore popular do que pela transformação dos elementos deste como propositores de uma atitude 

política subversiva.   

Ribeiro Jr. tomou para si a tarefa de artista engajado, e tratou, com sua obra, de preparar em 

silêncio o caminho para adventos emancipadores – tomada de consciência e libertação do povo 

brasileiro.  – e colocou no écran, sob as imagens do sertão do Seridó, o que lhes daria razão: a 

opressão dos ricos e poderosos sobre o povo, a banalidade dos seus motivos, a espoliação dos bens 

fundamentais dos sertanejos – a terra e a cultura, enquanto expressão da consciência do ser na 

coletividade – e a luxúria da violência contra o mais fraco, enunciados terceiro-mundista que 

unificaram os povos subdesenvolvidos do mundo e que, desde a década de 1950 e que até aqueles 

anos de 1970 ainda faziam explodir os movimentos de independência, principalmente na África61. 

O filme buscou a identificação dos personagens populares da história, aqueles que não eram 

brancos e tão pouco professavam a fé cristã com exclusividade – os sertanejos, os ciganos, os 

cangaceiros, os índios e os negros – com os povos dos demais países subdesenvolvidos; colocou na 

posição dos colonizadores o casal decadente Elói e Beatriz, e como os colonos – os agentes da 

colonização – os capangas, tão obedientes quanto violentos. Os atos agressivos originários da 

tentativa de usurpação territorial que os últimos impunham aos primeiros foram associados aos 

processos descritos por Frantz Fanon, em Los condenados da tierra (1969). E foi também em Fanon 

																																																								
59 No governo de João Baptista Figueiredo, em novembro de 1978, a lei Nº 5.536 criou o Conselho Superior de Censura 
(CSC), que deveria fazer diminuir a ação dos censores do DCDP, o que, na realidade, não aconteceu. Somente a 
Constituição de 1988 poria fim à censura à imprensa e à obras artísticas.  
60 DCDP – Censura prévia - Cinema - Filmes , item 26811, caixa 569. 

61 África: Suazilândia (06/09/68), Guiné Bissau (24/09/73), Moçambique (25/06/75), Cabo Verde (05/07/75),  São 
Tomé e Príncipe (12/07/75), Angola (11/11/75) e Zimbabwe (18/04/1980 
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que foi buscar o modo da ação para a solução da disputa criada. Alinhando tais elementos, 

enquadrando-os em sua lente e montando uma nova perspectiva entre o presente opressor e o futuro 

libertador, montou uma nova paisagem política, o Brasil terceiro mundista que se via a partir de 

Caicó/sertão nordestino. Dentro dessa paisagem, os colonos – Elói e seu bando – como agentes do 

colonizador – o capital estrangeiro –,  seriam responsabilizados pela operação da violência colonial. 

E deveriam ser os próximos alvos da violência reversa, que libertaria os oprimidos, os quais, sem 

tardar, partiriam para o trabalho. 

 
Trabalhar é trabalhar pela morte do colono. A violência retomada permite ao 
mesmo tempo aos extraviados e aos proscritos do grupo retornarem, recuperarem 
seu lugar, reintegrarem-se. A violência é entendida assim como a mediação real. O 
homem colonizado se libera na violência e pela violência. Esta práxis ilumina ao 
agente porque indica os meios e o fim. 62 (FANON, 1969, P. 77, tradução nossa.) 

 

Para Frantz Fanon, que participou ativamente da guerra de libertação da Argélia do domínio 

francês no período de 1954 a 1962, somente a contra-violência poderia ser utilizada pelo colonizado 

para responder à violência com a qual vinha sendo tratado pelo colonizador. Não haveria 

possibilidade de negociar com os agentes da colonização. A negociação seria a negação do resgate, 

do ato de tomar de volta para si sua liberdade. A alienação era não poder ser o sujeito da própria 

história, independentemente de ter ou não consciência do seu processo de submissão à ordem do 

colonizador. Somente a contra-violência da guerra de libertação poderia resgatar a dignidade, a 

liberdade e a identidade do homem submetido à colonização. 

 
A aparição do colono tem significado sincreticamente a morte de sociedade autóctone, 
letargia cultural, petrificação dos indivíduos. Para o colonizado, a vida só pode surgir a 
partir da decomposição do cadáver do colono. (FANON, 1969, P. 85, tradução nossa)63  

 

O ataque do bando do cigano Belizário aos jagunços de Elói que torturavam o poeta Tião, e 

que resultou na morte dos malfeitores, foi o primeiro ato revolucionário terceiro mundista que 

Ribeiro Jr. encenou no Boi de Prata. Outros viriam a seguir. A associação entre Elói e a posição de 

colonizador pode ser feita pelo fato de o personagem voltar  a Caicó vindo não dos centros urbanos 

																																																								
62 Trabajar es trabajar por la muerte del colono. La violencia asumida permite a la vez a los extraviados y a los 
proscritos del grupo volver, recuperar su lugar, reintegrase. La violencia es entendida así como la mediación real. El 
hombre colonizado se libera en y por la violencia.  
63 La aparición del colono ha significado sincréticamente la muerte de la sociedad autóctona, letargo cultural, 
petrificación de los individuos. Para el colonizado, la vida no puede surgir sino del cadáver en descomposición del 
colono. 
 



	 	 	
	

	 75	

brasileiros, mas do estrangeiro, da Inglaterra. Chega, portanto, com um projeto político e 

econômico de exploração de minérios que não representa apenas o conflito campo x cidade, mas de 

um conflito entre campo (Brasil) x estrangeiro (Europa/metrópole), sede de um empreendimento 

capitalista extrativista que colocava em risco a posse da pequena propriedade e as manifestações 

culturais locais. De onde se pode supor que Ribeiro Jr. mirava simbolicamente não apenas num 

nacionalismo ou no desenvolvimentismo, mas no terceiro mundismo como forma de resistência ao 

capital estrangeiro encarnado em Elói de Souza.  

O conflito entre campo e cidade tem sido usado com frequência nos enredos e imagens 

criados sobre o sertão nordestino pelo cinema. Desde O Cangaceiro (BARRETO, 1953), a cidade 

aparece como o lugar onde o capitalismo avança e se contrapõe ao campo, lugar do primitivo. 

Assim, a cidade é representada como o lugar da destruição dos valores da identidade nacional e o 

campo, apesar de encarnar o atraso, pode ser visto como o repositório dos valores e tradições 

populares, capazes de marcar as raízes da brasilidade. Célia Tolentino (2001, p. 300) afirma que a 

partir da década de 1960, para a inteligência nacional, à qual os cineastas se filiam, o campo passa a 

ocupar as telas na condição de síntese do destino nacional. Se o problema central do 

desenvolvimento nacional era localizado na existência do latifúndio e na exploração do trabalho, 

como afirmavam os intelectuais do ISEB, os embates deveriam ocorrer naquele espaço primevo. E 

o Nordeste voltaria a ser usado como metáfora para a brasilidade, só que agora, sem as relações 

pacíficas e harmônicas entre latifundiários e trabalhadores do campo descritas por Gilberto Freyre, 

mas um Nordeste palco de lutas sangrentas pelo fim da submissão do trabalho ao capital.  

Após o golpe de 1964, a modernidade autoritária faz o campo mudar. Também ele é 

invadido pelas marcas de desenvolvimento capitalista que os governos ditatoriais impuseram ao 

país. O governo federal incentivava negócios na área da mineração como a solução para a economia 

do Nordeste crescer, independentemente da questão climática. No ano de 1974, a mina Brejuí se 

associava ao grupo japonês formado pelas empresas Kanematsu-Gosho e Nittetsu Mining para a 

produção da scheleeta sintética, prometendo a criação de 60 para a região64. No ano de 1977, os 

ministros das pastas de Indústria e Comércio e Minas e Energia, Calmon de Sá e Shigeaki Ueki, 

visitaram o Seridó para conhecer as minas e participar do I Simpósio de Tungstênio 65. A região 

Oeste potiguar, onde estão as cidades de Mossoró e Macau, aguardavam a conclusão de estudos da 

Petrobrás sobre a viabilidade econômica para a exploração do petróleo. A perfuração de campos 

																																																								
64 “Fábrica para processamento de scheleeta em Currais Novos”. Diário de Natal, Natal, 12  Out. De 1974. Estudais. Pg. 
08 
65 “Ueki e Calmon virão ao I Simpósio de Tungstênio”.  Tribuna do Norte, Natal 19 Mar. 1977- Estaduais, Pg. 08. 



	 	 	
	

	 76	

subterrâneos era esperada desde que tais estudos tiveram início, em 1946. Os resultados 

preliminares apontavam que a atividade não era recomendável economicamente. Porém,  crise de 

mundial de energia que eclodiu em 1973 apressou as ações governamentais. Em 1974, o governo 

Geisel iniciou a perfuração na Plataforma Continental da Bacia Potiguar, na costa de Macau, 

independentemente das recomendações da estatal de petróleo. O “ouro negro”, como era chamado  

começou a ser explorado em 1975 na região, e foi para conhecê-lo que o presidente Geisel e o 

ministro  Shigeaki Ueki fizeram uma visita a Macau nesse ano.66 A modernidade também apareceu 

no sertão sob a forma de meios de comunicação. Os telefones modernos, ligados ao sistema de 

Discagem Direta à Distância (DDD) já podiam ser usados na capital, Natal, desde 1o. de março de 

197567 e Caicó recebeu o primeiro “orelhão”, como eram chamados os telefones públicos, em 

outubro de 197868, um mês antes da equipe de filmagem de Boi de Prata chegar à cidade. 

A análise de Ismail Xavier de Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro (ROCHA, 

1968) (XAVIER, 2012, P. 273-311) evidencia os sinais de um campo transformado, mesmo a trama 

se passando na zona rural do Nordeste. Neste filme de Glauber Rocha, a contraposição campo e  

cidade estão presentes e o rural, apesar de manter os valores/personagens/enredos fundamentais da 

brasilidade, passa a ser ameaçado pela presença da empresa capitalista. Podemos perceber a 

aproximação do capital ao campo nas cenas onde Antônio das Mortes vaga entre os muitos 

caminhões estacionados na estrada asfaltadas, carregados com o produto recém-saído das fazendas. 

O sertão é atualizado com a presença de estradas que levavam à cidade, com os veículos que 

carregavam as riquezas do campo para os grandes centros, mas o conflito inicial permanece, sendo 

necessário, inclusive, ressuscitar um mito da valentia do sertanejo, Antônio das Mortes, e fazê-lo 

arrepender-se e aderir à causa do povo. No final do filme, Antão encarna o orixá Oxóssi/São Jorge e 

promove o justiçamento do coronel capitalista, mas sem a participação do povo que havia sido 

morto algumas sequências antes. 

Em Boi de Prata evidencia-se a continuidade do projeto de Glauber: contra o avanço do 

capitalismo existem as forças místicas e folclóricas do sertão encarnadas por ciganos, juremas e 

bois encantados. Mas, indo um pouco além de Glauber Rocha em Dragão da Maldade, Ribeiro Jr. 

fez essas potências sertanejas participarem da guerra feita a um representante do capitalismo 
																																																								
66 FEMENICK, 2014 In Tribuna do Norte, Natal, 20 de abr de 2014, Uma história do petróleo potiguar. Disponível em 
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/uma-historia-do-petroleo-potiguar/279717%3E. Acessado em 10 de nov. de 
2016 
67 Anúncio assinado pela Embratel e pela Telern, na primeira página do jornal Diário de Natal, informava: “DDD. 
Comunicado. A partir das 20 horas de hoje Natal estará interligada a todos os estados brasileiros pelo sistema de 
discagem direta à distância . Diário de Natal, Natal, 1o mar 1975. Primeira página 
68 “Orelhão”. Diário de Natal, Natal, 26 Out. 1978 – Coluna notícias do Seridó, Pg 19.	
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estrangeiro, num claro discurso de descolonização do terceiro-mundismo. Se o coronel de Dragão 

da Maldade era uma elite arcaica sertaneja, Elói Dantas, em Boi de Prata, é um filho dessa elite 

proprietária que agora reaparecia modernizada, que iria passar por cima da tradição, representada 

pelo vaqueiro e a lida com o gado, para vender o país. A reação dos sertanejos foi apresentada como 

a oferta da alternativa terceiro-mundista que a região Nordeste, reserva da brasilidade, poderia fazer 

ao Brasil. Naquele momento político do país, em que os governos militares já estavam atuando  

havia mais de uma década e apresentava alguns relativos sucessos, como o “Milagre Econômico”, a 

ampliação do sistema de comunicação e os investimentos na área da cultura que se realizavam 

através da Política Nacional de Cultura, e quando os movimentos revolucionários tinham sido 

sufocados pela violência do Estado, intelectuais e militantes políticos tinham sidos mortos ou 

amargavam exílios depois de terem sido expulsos do país, era difícil mobilizar o povo, o público – e 

até mesmo os intelectuais – com o discurso da revolução socialista, uma vez que, apesar de 

desejada e perseguida, ela não se consumou no Brasil e no restante da América do Sul. A utopia 

terceiro mundista parece ter sido colocada no lugar desse desejo, desse mito político – a revolução – 

e estava pronta também para transforma-se em mito, em criação discursiva e nada mais. 

O processo de produção do filme também foi marcado por uma proposta regional/terceiro-

mundista, uma vez que o caicoense contou com a união e a solidariedade entre os artistas, os 

técnicos e, principalmente, a população de Caicó. Primeiramente, o diretor foi buscar apoio técnico 

na TVU da UFRN, recrutando alguns profissionais da televisão educativa para participarem da 

equipe de filmagem. Integravam a equipe da TVU e foram participar das filmagens de Boi de Prata, 

os seguintes profissionais: o cenógrafo Jaime Lúcio Figueiredo, o técnico de som direto Agnaldo 

Romero e o maquiador Amaro Lima, que além de maquiar os atores e atrizes, foi responsável pela 

caracterização do boi prateado. Outros profissionais potiguares foram chamados a participar da 

produção, como o prometido desde o início. De Mossoró, veio o figurista Joseph Boleir; de capital, 

ator Lenício Queiroga, que vinha apresentando com sucesso em Natal, em algumas capitais do 

Nordeste e também no Rio de Janeiro a peça teatral Apareceu a Margarida69, mas nunca tinha 

atuado em cinema; de Areia Branca, o músico Mirabô Dantas, que tinha uma carreira admirada em 

seu estado, e desde 1977 vivia no Rio de Janeiro para ampliar suas possibilidades de trabalho. 

Mirabô já havia feito músicas para peças teatrais em Natal e no Rio de Janeiro, mas também nunca 

tinha feito trilha de filmes. No ano de 1980, depois de o filme ter sido montado, criou as músicas e 

as intervenções sonoras a partir das imagens do copião. A trilha foi gravada em uma única noite, ao 

																																																								
69 De autoria de Roberto Athayde 
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lado dos músicos nordestinos Piupiu (MA), Joca (RN) e Firmino (PB), que na época faziam parte 

da banda que acompanhava Elba Ramalho no espetáculo Elba Ramalho e Forrobodó (1980). Ao 

reunir os talentos da terra na sua produção, Ribeiro Jr. ia concretizando um dos propósitos dos polos 

de cinema da Embrafilme: formar e aperfeiçoar a qualidade técnica dos profissionais locais.  

Na Paraíba, o diretor foi buscar outro jovem iniciante, que anos depois se tornaria um nome 

de referência do cinema brasileiro, o diretor de fotografia Valter Carvalho. Irmão de Vladimir 

Carvalho, de quem Ribeiro Jr. tornou-se amigo depois de ter sido seu aluno no Curso de Verão de 

janeiro de 1970, no Departamento de Artes Visuais e Cinema, da UnB, e também no curso regular 

de cinema que em seguida se instalou no mesmo departamento do Instituto de Artes e Arquitetura, o 

ICA. Valter havia feito a fotografia no documentário do irmão, Incelência para um trem de ferro 

(CARVALHO, 1972), que muito teria impressionado Ribeiro Jr.70. Igualmente admirável foi a 

fotografia do sertão que Valter Carvalho imprimiu em Boi de Prata, sua primeira experiência em 

longa metragem.  

Desde o início do projeto, da viagem de pesquisa e pré-produção ao interior do Rio Grande 

do Norte até as filmagens, atuou como uma auxiliar muito próxima de Ribeiro Júnior, como era 

chamado o diretor pelos amigos, sua prima Núbia Lima. Núbia e Júnior, antes das filmagens, 

visitaram pequenas propriedades rurais do Seridó, casas de moradores da zona rural, rezadeiras, 

muitas vezes, percorrendo o sertão em cima de carroceria de caminhão. Nos dias de filmagem, 

Núbia participou confeccionando peças do figurino e objetos para a decoração do cenário, e, como 

figurante, fez o papel da cigana Semíramis, personagem que dividiu algumas cenas com a cigana 

Salomé, interpretada por Luíza Maranhão. Outros integrantes da equipe técnica também atuaram 

como figurantes no núcleo dos ciganos. A aparência hippie dos jovens urbanos da capital naqueles 

anos setenta – cabelos longos e esvoaçantes, calças largas e coloridas, colares, brincos e bolsas à 

tira colo – contribuía para compor o visual dos ciganos do filme e para assombrar a população da 

pacata Caicó, que vivia longe dessas modernidades71. 

Desde que começou a planejar a produção de Boi de Prata, Ribeiro Júnior teve a intenção de 

chamar grandes nomes do cinema para o elenco, como forma projetar a produção nacionalmente. 

Estrelas como o Norma Bengel e Jofre Soares foram cogitadas72, ela como Beatriz e ele como o 

vaqueiro Antônio, mas terminaram não participando. Quem definiu o elenco foi Álvaro Guimarães, 

																																																								
70 CARVALHO, 2017. 
71 LIMA, Amaro, 2016. 
72 “Teatro”. Tribuna do Norte, Natal, 21 mar. 197. Coluna  Sociedade. Pag. 16;  “Seridó dará cenário para filme”. 
Tribuna do Norte, Natal. 11 mar. 1978.  Opinião, Pag. 04. 
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ator baiano, ligado aos músicos da Tropicália, que já tinha tido experiência como diretor de cinema 

com a realização do cult movie Caveira My Friend (GUIMARÃES, 1969). Coube a ele o papel de 

Elói Dantas, o algoz dos sertanejos. Como o diretor de elenco do filme, Álvaro trouxe da Bahia a 

atriz Fátima Barreto para fazer a personagem Beatriz; trouxe do Rio de Janeiro o paraibano e 

professor da UFF, José Marinho, para o papel de Antônio Vaqueiro. Vladimir de Carvalho credita a 

Álvaro Guimarães a vinda de Luísa Maranhão da Itália, onde morava com o marido italiano, para 

filmar em Caicó e representar a rezadeira Maria dos Remédios73. A atriz gaúcha foi uma das musas 

do Cinema Novo74, e tê-la atuando no Boi de Prata foi, certamente, uma vitória da produção. E para 

honrar o espírito terceiro mundista do filme, os moradores de Caicó foram envolvidos na produção, 

quer seja como figurantes, ou cedendo as locações para as filmagens ou ainda colaborando na 

confecção das peças do cenário e adereços75.  

De volta à Caicó do écran, Maria defuma ritualisticamente sua casa, e, simultaneamente, 

Tião continua sendo torturado por Elói e seu bando no lajedo do rio. Numa edição repicada, com 

montagens paralelas, as duas sequências que se alternam. Vemos Maria dos Remédios dentro de 

casa arrumando uns panos sobre a mesa. A luz do Sol entra pelas falhas do telhado e ilumina 

parcamente a cena. Fora dali, Tião é torturado à beira d’água. A câmera está voltada pra baixo, 

enquadrando as pernas dos homens que o chutam dentro d’água. Elói grita para o bando: “Chega! 

Não precisa matar!” Volta a imagem de Maria acendendo velas diante do altar que tem dentro da 

sala. As ações passadas nos dois ambientes distintos vão se desenrolando ao som de uma voz 

feminina cantando um ponto de catimbó, como som não diegético: “Bota fogo na fogueira / deixa 

os caboclo brincá / nós vamos pegar as cobra para no fogo eu assar/ mas eu sou arapã, quem me 

vale é reis Tupã / quem me vale é reis Tupã e Maria Salomé”.  

Agora, vemos o lajedo vazio e, em seguida, os jagunços de Elói estão mortos sobre o 

lajedo. A câmera sobe lateralmente e enquadra o bando de ciganos armados no alto das pedras 

acima do rio. Imagens de outros personagens vão sendo acrescentados na montagem: vemos a o 

Padre Rolim gemendo por detrás de uma grade do castelo; depois, a imagem do boi brilhante sob o 

sol;  agora, vemos uma mulher que dança sobre uma pedra no meio da caatinga, contra a luz 

amarela do sol. A câmera faz um movimento circular e vai descortinando Salomé dançando e 

fumando seu longo cachimbo até parar sobre a pedra  (Figura 31). Ao longo de todas as cenas, no 

																																																								
73 CARVALHO, 2017. 
74 A Grande feira (PIRES, 1961), Barravento (ROCHA, 1962), O Assalto ao trem pagador (FARIAS, 1962), Ganga 
Zumba (DIEGUES, 1964), entre outros.  
75 LIMA, Núbia, 2016. 
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som não diegético, ouvimos os atabaques e um pandeiro que sibila. A câmera roda ao redor de 

Salomé sobre a pedra.  

 

 
FIGURA 31 

 

Não sendo ainda possível conter a violência física que o opressor lhes impõe, os 

oprimidos se protegem espiritualmente. A fumaça do cachimbo e a dança circular propiciam a 

alteração do estado de consciência da sacerdotisa para que possa acessar as forças ancestrais e 

arregimentá-las em defesa daquele membro do grupo que é supliciado. Jean Paul Sartre, no prefácio 

de Los Condenados de la Tierra (FANON, 1969), apresenta aos europeus o texto do martinicano e 

as razões dos colonizados, e descrevendo as tensas relações entre colonizados e colonos, afirma que 

o transe religioso é utilizado pelos nativos, sob o olhar  zombeteiro do colono, como um último 

recurso,  “o que antes era um ato religioso em sua simplicidade, certa comunicação do fiel com o 

sagrado, (eles) o convertem em arma contra a desesperança e a humilhação”. (FANON, 1969, p. 18, 

tradução nossa).76   

Voltando ao filme, longe da casa de Maria e do lajedo do rio, no terreiro da casa da fazendo 

do Coronel, o grupo de Boi Calemba segue com a brincadeira. Esse tipo de folguedo está presente 

em grande parte dos estados brasileiros. Atualmente, nas regiões Norte e Nordeste a brincadeira 

ainda é muito praticada, embora apresente algumas variações da forma original. Sua nomenclatura 

varia a depender do lugar: Boi de Reis (BA), Boi Bumbá (PA e AM ), Bumba Meu Boi (PI), e Boi 
																																																								
76 Lo que antes era el hecho religioso en su simplicidad, cierta comunicación del fiel con lo sagrado, lo convierten en un 
arma contra la desesperanza y la humillación (…)  
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Barroso (RS) (CASCUDO, 2001, P. 69-71).  No RN, o folguedo é conhecido pelo nome de Boi 

Calemba (GURGEL, 1985, P. 15) (CASCUDO, 2001, P. 71), e é definido como um “auto hierático 

do ciclo natalino” que  
vincula-se, em suas origens, aos Ternos e Ranchos que no século passado (século XIX), 
percorriam as ruas das nossas cidades, visitando residências de pessoas amigas, onde eram 
recebidos com lautas ceias, cantavam e dançavam, comiam e bebiam, tudo em louvor ao 
nascimento do Messias.  (GURGEL, 1985, P. 15) 

 

No livro Manual do Boi Calemba (1985), com dados de uma pesquisa realizada no período 

entre 1974 a 1977, o folclorista Deífilo Gurgel – que seguiu os passos de Câmara Cascudo nos 

estudos sobre o folclore do Rio Grande do Norte –, descreveu minuciosamente o folguedo, que 

observou junto ao grupo Boi Calemba de Pedro Guajiru, de São Gonçalo do Amarante (RN). Este 

foi o mesmo grupo que se apresentou no filme Boi de Prata. 

O núcleo central da brincadeira é uma armação de madeira coberta de pano para fazer as 

vezes de corpo do boi, que é conduzida por uma ou mais pessoa, e que leva à frente uma cabeça 

descarnada do animal toda revestida de tecido e enfeites. A parte teatral conta com uma gama de 

personagens mais ou menos fixa. As personagens centrais são o coronel, dono da boiada; Mateus, o 

escravo que matou um dos boi do patrão para satisfazer a Catirina (ou Rosa), sua esposa grávida 

que desejou comer uma das partes do animal. Como personagens secundários, temos as Damas – 

 homens travestidos que têm a função de animar a história –, e os Galantes – homens uniformizados 

com roupas compostas por um peitoral enfeitado por espelhos e fitas de cetim coloridas, e levando à 

cabeça uma espécie de coroa feita de fibras naturais (coco, ráfia ou algodão), adornada por espelhos 

e finalizada em uma trança que desce do alto da cabeça. Os Tisnados são os personagens que têm o 

rosto pintado de preto e animam a parte teatral da dança. À frente do grupo vai o Mestre, que veste 

roupas semelhantes às dos Galantes, mas um pouco mais enfeitadas, e leva à mão uma espada que 

demonstra sua autoridade sobre os demais. O Mestre dá as ordens para o início da brincadeira, para 

as mudanças das cenas e para a retirada do grupo de cena, no encerramento. Em geral, comanda o 

grupo ao som de um apito. O grupo canta músicas pedindo licença para chegar na casa, pedindo 

comida e bebida, e para se despedir da assistência. 

Na história que se encena no folguedo, o boi é morto por Mateus para satisfazer o desejo de 

grávida de sua esposa. Ele é descoberto e foge para não ser punido, sendo perseguido ou por uma 

tribo de índios (chamada na brincadeira de “a maloca de índios”) ou pelo capitão do mato. O boi 

morre e reaparece, trazendo assim um traço sobrenatural que a cultura popular atribui a certos bois 

de fama, bois valentes, dificilmente domáveis, cuja força fazia nascer histórias. Gurgel afirma que, 
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no RN, o número de personagens é menor e não mais apresenta o núcleo central do folguedo, que se 

descaracterizou e se reduziu quase somente às danças e cantigas (GURGEL, 1985, P. 32).  

Na fazenda do Coronel, onde se comemora a inauguração da mina de Elói Dantas, a 

brincadeira corre solta no pátio em frente ao alpendre da casa-grande. A cena abre com a cara 

tisnada de uma das “Damas” estalando seu chicote (Figura 32) enquanto os “Galantes” rodam e 

agitam as fitas	coloridas que levam sobre o corpo. A câmera se move e mostra, ao centro do quadro, 

um homem tocando um cavaquinho, um menino tocando um pandeiro e outro homem de chapéu 

tocando a rabeca com um arco.  A música que produzem toma conta do ambiente e embala os 

brincantes. O grupo de Galantes agora está dividido em duas fileiras, uma para cada lado da tela, 

em perspectiva. Ao fundo, vê-se a cortina sendo segurada por dois “Tisnados”, um deles carrega 

uma espingarda velha. Entra em quadro a espada reluzente do mestre Guajiru, que está ao centro do 

terreiro, ao lado da câmera. Podemos ver os homens com coroas de papelão pintado, as camisas 

brancas ornamentadas com espelhos ovais (Figura 33), e as calças também brancas enfeitadas com 

tiras metálicas do joelho para baixo (Figura 34). Há na cena do folguedo a presença de armas: 

espada, espingarda, lanças. Enquanto brincam, os personagens do Boi encenam uma luta, como a 

descrição feita por Sartre no prefácio de Os Condenados da Terra (1969) :  

 
Dançam: isso os ocupa; relaxa seus músculos dolorosamente contraídos e além disso, a 
dança simula secretamente, com frequência apesar deles, o Não que não podem dizer, os 
assassinatos que não se atrevem a cometer. (FANON, 1969, p. 18, tradução nossa)77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
77 Bailan: eso los ocupa; relaja sus músculos dolorosamente contraídos y además la danza simula secretamente, con 
frecuencia a pesar de ellos, el No que no pueden decir, los asesinatos que no se atreven a cometer. 
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FIGURA 32 

 
FIGURA 33 

 
FIGURA 34 
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Em sua casa, Maria dos Remédios continua a defumação. Os tambores repicam no som 

não diegético. Ela assopra a naveta de barro para reavivar a brasa do incenso. Chega à sala e Tião 

está deitado de bruços no chão, sobre uma esteira de palha, em frente ao pequeno altar. Ela se 

abaixa e assopra a fumaça sobre o corpo inerte do homem no chão. A “catimbozeira” vai até a 

mesa, pega um pano vermelho, defuma-o e o coloca sobre o corpo do poeta. É o lenço que Salomé 

usava no início do filme, que invade o presente dos personagens, e é agora colocado sobre a cabeça 

de Tião. Durante toda a cena, uma voz feminina acompanhada por um atabaque, canta, no som não 

diegético: “Tava sentada na pedra fina e o rei dos índio mandou chamá / Tava sentada na pedra fina 

e o rei dos índio mandou chamá / Cabocra índia, índia guerreira, índia flecheira do Juremá / 

Cabocra índia, índia guerreira, índia flecheira do Juremá / Com suas flecha arreia as flechas, arreia 

as flecha para curar / Cabocra índia, índia guerreira, índia flecheira do Juremá...”  A voz vai saindo 

em fade78 e os toques do atabaque seguem até o fim da cena. 

Maria está fora de sua casa, sem seu lenço na cabeça, debruçada sobre uma pedra, na qual 

está apoiado o cachimbo de haste longa que Salomé fumava em outra cena. Ela desenha com giz na 

pedra algumas flechas, que são “pontos” do catimbó. Enquanto risca a pedra, sua voz, em off,79 

declama (e repete 3 vezes): “Estrela do mar / saúde certa / porta que estás para o céu aberta”. A 

câmera, que seguia sua mão desenhando, a abandona e passeia pela pedra; outros desenhos vão 

sendo descortinados, e depois, o corpo de Tião, deitado de bruços sobre a pedra, com os braços 

abertos e a cabeça coberta pelo lenço de Salomé. Os vários tempos se cruzam através de objetos 

e/ou personagens que possam agregar força espiritual aos personagens em momentos da preparação 

para a luta. Toda essa sequência é uma conjuração de potências ancestrais, marcadamente indígenas 

em especial, por meio dos cantos que retomam a Jurema e outros habitantes invisíveis da paisagem 

sertaneja. 

Um corte brusco faz preencher a tela com a cara do Boi Calemba, toda enfeitada, em 

primeiríssimo plano, balançando ao som da música. A festa segue no alpendre da casa do coronel. 

Ouve-se, ao fundo, as vozes e os sons dos instrumentos do grupo do Boi Calemba. Elói sai da 

sombra da varanda, desce as escadas com o colete vermelho seguro pelo dedo, sobre o ombro. Para 

no degrau mais abaixo onde está sentada Beatriz, apoiada numa estaca, visivelmente embriagada. 

Ele afaga os cabelos da mulher, mas ela não reage. Elói continua descendo as escadas em direção ao 

																																																								
78 Expressão do inglês usada em cinema para dizer que a presença de algum som ou imagem vai sendo enfraquecida até 
desaparecer. 
79 Vide nota 59.   



	 	 	
	

	 85	

pátio, onde o grupo se apresenta. Ele deixa o quadro e Beatriz, rompendo a modorra, grita: “Venga 

el toro!”  

Outras pessoas aproximam-se dela para assistir à apresentação do Boi Calemba. Na tela, 

vemos os rostos de uma das “Damas” do grupo, de vestido florido, lenço florido na cabeça, cara 

pintada de branco, bigodinho à la Hitler, e espingarda cruzando o peito. Ela/ele dança olhando para 

a câmera. Atrás “dela” estão galantes lutando com as espadas.  O plano vai-se abrindo para 

enquadrar o grupo que dança. Os galantes estão rodando em volta do boi, como é característico do 

final da apresentação. No centro, Elói finge tourear o boi com seu colete vermelho, gritando em 

espanhol: “Toro! Olé! Toro! Torito! Hahaha!” O Boi Calemba investe contra o homem, que desvia, 

passando o pano vermelho sobre a cabeça do animal.  

Sobre uma pedra, ao ar livre, está Maria dos Remédios agachada, fumando seu cachimbo, 

ao lado do corpo de Tião, que continua deitado, de bruços sobre a pedra. Ela retira o lenço vermelho 

de cima da cabeça dele e se vira para olhar o sol que se põe no horizonte, dando outras baforadas no 

seu pito. A câmera abandona Tião sobre a pedra e segue Maria, que se levanta com os braços 

esticados e o pano vermelho na mão, ficando de costas para a câmera. O espírito do poeta está 

fortalecido e liberado para agir. 

No pátio da casa da fazenda, Elói está instigando o Boi Calemba. Pega-o pelos cifres e o 

submete ( Figura 35). O Boi livra-se de Elói e eles ficam frente a frente. A armação colorida do Boi 

está no centro do quadro e Elói, no canto superior esquerdo. O sol baixo no horizonte ilumina a 

cena pela lateral, deixando tudo avermelhado ao redor, fazendo lembrar um duelo dos filmes 

hollywoodianos de faroeste. Elói segue atormentado o Boi e debochando: “Olha a cara do bicho! 

Hahaha!”  

 
FIGURA 35 



	 	 	
	

	 86	

A câmera na mão acompanha o movimento do homem, que para com as pernas abertas, 

provocando o bicho de pano e pau. Em primeiro plano, temos a cara enfeitada do Boi que dança, 

tendo os outros brincantes ao redor. Em outro lugar, o boi prateado está parado sob o sol, e ouve-se 

no som não diegético o guinchar de animais em pleno sacrifício. Voltamos a ver a cabeça colorida 

do Boi Calemba em primeiro plano (Figura 36). A câmera se distancia. Num corte, vemos Elói 

parado no centro da tela com as pernas abertas e as mãos na altura dos quadris, como que se 

preparando para atirar, à moda dos velhos filmes de americanos (Figura 37). A câmera na mão se 

aproxima velozmente. Debaixo dos panos coloridos do Boi Calemba sai o poeta Tião (Figura 38) 

que, empunhando uma faca, vai até Elói e lhe desfere várias estocadas no abdômen. Elói grita 

longamente: “Aaaaaiiii!”  

  FIGURA 36 

  FIGURA 37 

  FIGURA 38 
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De dentro da plateia formada na escada do alpendre da casa-grande, levanta-se Dudu, o 

motorista-capanga, de revólver em punho. Elói cai no chão com a camisa branca manchada de 

sangue. Dudu começa a disparar tiros contra o grupo de brincantes, que se espalha correndo. Um 

corte nos transporta para a casa de Maria dos Remédios, onde Tião está de pé, envolto em fumaça. 

Ele olha em volta como quem duvida do que vê. A luz do sol varando as frestas da casa de pau a 

pique “estoura” na lente da câmera que se movimenta. No terreiro da casa-grande, Elói tenta 

levantar-se do chão poeirento, agonizando. O filho do coronel Severo Dantas cambaleia e se agarra 

a um tronco. Perto dali, um caminhão estaciona em frente ao grupo de brincantes. Os integrantes do 

grupo correm e sobem no veículo. A câmera aproxima-se rapidamente de um corpo deitado em 

frente às escadas da casa do coronel. O motorista-capanga Dudu está caído, morto. Elói solta o 

tronco ao qual havia se agarrado e cai morto (Figura 39).  

Enfim, a luta encenada no Boi Calemba se cumpre fora da brincadeira; as forças 

ancestrais se acumulam e outorgam ao poeta o heroísmo necessário para inverter os polos. As 

sequências filmadas e montadas quase sem falas, sendo somente marcadas pela música e a 

percussão do grupo folclórico e pelos pontos de catimbó no som não diegético, incluem o 

espectador no transe. Um sentimento de euforia completa o quadro de emoções quando o  caminhão 

corta veloz o quadro, da esquerda para a direita, levando embora Tião e os integrantes do Boi 

Calemba. A câmera fixa, na altura dos olhos, acompanha o automóvel até que suma na estrada. No 

chão, ao pé do tronco, jaz Elói ensanguentado e morto. A câmera na mão aproxima-se velozmente 

do corpo desfalecido sobre a terra, confirmando e tripudiando a morte do vilão da história.  

 
FIGURA 39 

No interior da casa de Maria dos Remédios está Tião, envolto pela fumaça. Ele anda e se 

encosta na parede onde estrelas de cinco pontas e outros pontos de catimbó estão desenhados a giz. 
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O poeta olha em direção à porta, por onde entra a luz do sol, e sai para o terreiro. Do lado de fora, a 

luz do sol “estoura” na lente, e ao longe vemos duas pessoas sob a árvore do terreiro (Figura 40). 

Tião segue andando pelo terreiro como quem procura por alguém. Em quadro, em primeiríssimo 

plano está o boi prateado, que apareceu no começo do filme. Ele é visto de perfil, mas logo vira de 

frente para a câmera. Até o final do filme não veremos mais a figura de Salomé. Conforme contava 

Tião em seus ABCs, a cigana tinha-se transformado no boi brilhante.  

 
FIGURA 40 

A câmera fixa no tripé sobre o chão mostra a estrada de areia que, em perspectiva, 

preenche todo o quadro.  No centro, em direção à câmera vem vindo o caminhão com Tião e os 

brincantes do Boi Calemba, que deixaram pra trás a fazenda do coronel, Elói Dantas e seu capanga 

mortos. O caminhão passa pela câmera e sai do quadro pela direita, deixando uma nuvem de poeira. 

Logo atrás dele vem uma caminhonete levando mais gente na carroceria. A poeira sobe. Na 

carroceria do caminhão em movimento estão Tião, com a camisa aberta no peito, e quatro 

brincantes do boi: dois personagens com os rostos pintados, um vestido de dama e um galante 

enfeitado de fitas e espelhos, levando na cabeça seu chapéu de fitas. Todos eles estão armados de 

revólveres. Todos estão de cara para o sol, com o vento batendo em seus rostos. Tião olha para trás 

e volta a olhar para frente. O sol ilumina seu peito e seu rosto. O caminhão segue pela estrada. No 

áudio, somente o som do motor do caminhão.  

No terreiro da casa de Maria dos Remédios está Tião indo ao encontro do casal que está 

sob a árvore segurando as rédeas do grande boi prateado. O casal começa a andar para a esquerda 

do quadro, puxando o boi. Tião e a câmera os acompanham. Entram em quadro outras pessoas que 

estavam por trás da câmera: um tocando rabeca; uma menina que usa vestido azul, gente do povo... 

todos seguidos por Tião, que, como os demais, caminha tranquilo pela areia ao som da rabeca. 

Chegam à estrada principal, também de terra; nela já estão outras pessoas andando na mesma 
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direção. O cortejo só aumenta. A câmera agora os tem de frente, caminhando em sua direção, com o 

sol iluminando suas faces. Em primeiro plano está o homem de chapéu que puxa o Boi de Prata pela 

corda (Figura 40). A imagem seguinte mostra mais pessoas aderindo ao grupo guiado pelo Boi. A 

rabeca faz uma melodia serena que preenche a cena. A câmera recoloca o boi prateado no primeiro 

plano, liderando o grupo.  

A edição alterna cena de Elói morto, estendido no chão do terreiro da fazenda do coronel, 

para a face vitoriosa de Tião, que está na carroceria do caminhão em movimento, tendo ao lado os 

brincantes armados (Figura 41). O plano vai fechando até enquadrar em primeiríssimo plano, à 

esquerda da tela, o rosto e a mão de um dos brincantes do boi, armada com um revólver prateado 

refletindo a luz do sol (Figura 42). A cena congela. A fotografia fica contrastada e os créditos em 

vermelho começam a subir:  

CAICÓ, NORDESTE DO BRASIL,  

TERCEIRO MUNDO, 1980. 

 

 
FIGURA 41 
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FIGURA 42 

 

Tião não só recebeu a ajuda dos ciganos para livrar-se da morte pelas mãos dos jagunços de 

Elói, como também pôde contar, na sua recuperação, com as forças espirituais evocadas por Maria 

dos Remédios em seus passes. Vieram em seu socorro Salomé, o padre Rolim, a índia guerreira do 

Juremá e o Boi Calemba. Um panteão de entidades saídas da cultura popular foi montado para 

fortalecer o polo sertanejo, que no filme tem as características geralmente associadas à identidade 

brasileira: as três raças formadoras, a miscigenação cultural e religiosa. A cultura popular funcionou 

como a força aglutinadora dos grupos constituintes da “nação sertaneja”, que, como vimos 

anteriormente, no filme, representava a nação brasileira.  

Para Renato Ortiz, a associação de cultura popular e identidade nacional deve ser remetida à 

problemática do Estado. Em vários momentos da história do Brasil e de outros países do mundo, 

quando houve necessidade de definir o “ser” nacional mediante uma alteração da conformação do 

Estado, o popular e o nacional foram associados	(1985, p. 128-129). No período em que o filme foi 

criado, produzido, filmado e finalizado – de 1976 a 1981 –,  o Brasil vivia os primeiros dias do final 

da ditadura iniciada com o golpe civil-militar de 1964. Uma sucessão de fatos levava a crer que o 

Estado brasileiro iria sofrer transformações pelas quais havia muito se lutava. Oficialmente, essas 

transformações começaram com mudanças na legislação, como a ocorrida em 1978, quando a 
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Emenda Constitucional No. 11 atenuou o Ato Institucional No. 5; outras ocorridas em 1979, como a 

publicação da Lei da Anistia (No. 6.683, de 28 de agosto de 1979), que permitia a volta ao país de 

cidadãos brasileiros exilados por dissidência ideológica com a ditadura; e a Lei Orgânica dos 

Partidos (No. 6.767, de 20 de novembro de 1979), que acabava com o bipartidarismo imposto pelo 

regime militar.  

Na sociedade, os movimentos pela anistia e pela volta das eleições diretas, agregavam movimentos 

populares e órgãos da sociedade civil, como igreja, organizações classista e outros; as greves dos 

professores do estado de São Paulo, em 1978; dos metalúrgicos do ABC paulista, em 1979; dos 

professores no estados do Rio de Janeiro, em 1979, entre outras, faziam renascer o movimento 

sindicalista e a confiança de que o país entrava em outra rota. Ainda que a ditadura estivesse nos 

seus estertores, o que estava no horizonte do país não era o fim da ordem capitalista, da qual 

Ribeiro Jr. parecia temer e desejava enfrentar. O filme colocou ao lado dos grupos de referência da 

identidade nacional – brancos, negros e indígenas – um grupo de ciganos, um elemento a eles 

estranho, porém com presença constante no interior do Brasil –  e no Seridó, em particular, desde o 

fim do século XIX.  Apesar de a cultura e a prática ciganas apresentarem particularidades nos 

variados grupos que a compõem, existem alguns componentes que podem ser agrupados sob o 

signo da “ciganidade” e falam “da sua forma de compreender o mundo, de sua filosofia de vida, de 

sua língua, de seus sentimentos” (ANDRADE JR., 2008, p. 51). Por apresentarem características 

distintas da sociedade com a qual se relacionam, geralmente, os ciganos são vistos com 

estranhamento, são tratados com  preconceito e discriminação, e considerados exóticos pelas 

vestimentas, pelas danças e, principalmente pela prática das artes divinatórias – leitura das mãos, 

das cartas e outras previsões do futuro. Para a manutenção da sua forma de vida peculiar intacta, os 

ciganos vivem nas franjas das cidades e à margem da sociedade brasileira. E para que a história e a 

cultura cigana no Seridó sejam estudadas hoje, pesquisas veem sendo feitas através de registros 

criminais nos jornais e nos documentos oficiais, os processos-crimes, locais onde, pelo tratamento 

discriminatório que têm, ganharam visibilidade (ANDRADE JR., 2012, p. 865). A semelhança que 

guardam os ciganos com os demais grupos do Seridó do Boi de Prata está em dois pontos. O 

primeiro, nas práticas consideradas irracionais – religiosidade popular, artes divinatórias, culto à 

ancestralidade, o gosto pela música e pela dança. E o segundo, no fato de todos viverem, no 

ambiente do filme, fora da ordem capitalista burguesa. Naquele momento de esgotamento da ordem 

social vigente e de falta de expectativa de abalo no sistema de exploração das comunidades 

periféricas, entre as quais se encontravam as camadas mais pobres da sociedade brasileira, Ribeiro 
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Jr. buscou a identidade com os países do Terceiro Mundo empenhados na luta anticolonial com esse 

mesmo objetivo: libertar as comunidades periféricas da submissão cultural e da exploração 

econômica dos países desenvolvidos capitalistas. Dessa forma, o cineasta potiguar atuou como um 

mediador simbólico de uma nova construção identitária frente ao esgotamento da ordem social que 

se anunciava (ORTIZ, 1985, p. 139) 

Ao buscar no Boi Calemba o rito pelo qual encenou a virada final do filme, Ribeiro Jr. 

parece ter feito outra concessão ao passado. O folguedo remete aos tempos colonial e imperial do 

Brasil, assim como os ferros de marcar gado, a casa-grande e os jagunços, cujas imagens foram 

usadas no decorrer do filme. Mas agora, utiliza o teatro da dança dramática como um rito de 

mudança e não de permanência. Por remeter à memória, o folguedo poderia estar no lugar da 

conservação de valores tradicionais, porém, como o enredo da dança tem início com um ato de 

vontade de Catirina e Mateus – ele, vaqueiro, e ela, sua esposa – eles são alçados à condição de 

sujeitos da ação que faz o drama movimentar-se.  

O folguedo do boi, onde e como quer que se apresente, contém as bases das relações entre o 

vaqueiro e o dono de boiada. O vaqueiro, apesar de ter que respeitar a relação de hierarquia e 

obediência ao senhor, tinha a possibilidade de construir um patrimônio, com a remuneração pelo 

regime de “quarta”, ou seja, recebendo como paga por seu trabalho um bezerro de cada quatro 

nascidos (MACÊDO, 2015, P. 103). Na história do Boi Calemba, essa hierarquia é quebrada 

quando Mateus atende aos desejos da esposa. Encenar a desobediência e aventar a possibilidade da 

quebra das regras é uma forma de conhecer a liberdade. O auto popular do boi resiste até nossos 

dias talvez porque fale dessa possibilidade, dessa liberdade. A presença da encenação popular no 

filme Boi de Prata pode ser lida como uma forma de Ribeiro Jr. franquear ao mundo sertanejo a 

liberdade de Mateus.  

Certamente a narrativa fílmica usa a manifestação, classificada como folclórica, como uma 

maneira de quebrar o poder, mas desta vez, o poeta (Tião) é quem vinga o vaqueiro. Não à toa, 

Ribeiro Jr. colocou a resolução do conflito – a morte de Elói – ligada à apresentação do grupo de 

Boi Calemba. É pelas mãos do poeta Tião – que foi torturado pelo herdeiro dos Dantas, e que teve o 

amigo Antônio morto ao seu lado pelo bando do doutor – que a justiça se fará. Com a saída de Tião 

de dentro da armação de cipó que constitui o corpo do boi, o povo do sertão começou sua libertação 

e saiu para a luta. As facadas que Elói recebe de Tião são, nas palavras de Fanon, “la práxis 

absoluta” (FANON, 1969, P. 77).  
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Em nossa pesquisa, procuramos nos filmes brasileiros anteriores ao Boi de Prata um que 

houvesse encenado a efetivação da revolução popular no sertão nordestino, mas não encontramos. 

Acreditamos que o filme de Ribeiro Jr. seja o primeiro filme que aborda esse lugar associado à 

nacionalidade brasileira a plasmar a revolução em imagens. Os demais filmes que usamos para 

comparação não chegam a esse extremo. Senão vejamos: no filme O pagador de promessa 

(DUARTE, 1962), Zé do Burro é impedido pelo padre, pelos policiais e outras autoridades de entrar 

com sua cruz na igreja de Santa Bárbara. Somente depois de morto é levado para dentro da igreja, 

sobre a cruz, pelo grupo de capoeiristas. Estando morto, não desfruta da vitória do seu ato de 

rebeldia. Em Vidas Secas (SANTOS, 1963), Fabiano deixa a fazenda do patrão sem pagar a dívida 

inflacionada, e levando no alforje a carne salgada do bezerro que lhe era devida, e que, certamente, 

no acerto de contas injusto, seria negada. Porém, sai escondido da fazenda, sem realizar o 

enfrentamento libertador. Em Deus e o diabo na terra do sol (ROCHA, 1963), os seguidores do 

Beato Sebastião (o povo, portanto) são mortos pelo matador de aluguel Antônio das Mortes. Em Os 

fuzis, (GUERRA, 1964), quando o povo percebe que os alimentos armazenados na cidade (em plena 

seca) estão sendo retirados por militares, esboça uma reação. Mas não demora e os revoltosos são 

mortos pelos soldados, que deixam a cidade com o caminhão repleto de sacos de alimentos, 

desejados por todos. O único antecedente mais radical de Boi de Prata parece ter sido O Dragão da 

Maldade contra o Santo Guerreiro (ROCHA, 1969), no qual Antônio das Mortes, que já não se 

compraz mais em matar gente do povo (e que até pede perdão à Santa por ter matado seus pais em 

Monte Santo e seus irmãos cangaceiros), no final do filme entra em confronto com o Coronel e seus 

jagunços chefiados por Mata-Vaca, e os liquida. Mas, a essa altura, o povo já tinha sido massacrado 

por Mata-Vaca na encosta da montanha, minutos antes. Antônio das Mortes fez seu ato de 

heroísmo, mas defendeu a causa de um povo morto pelas ordens do Coronel. 

No filme de Ribeiro Jr., Tião, o poeta, vingou o povo nordestino e festejou sua vitória 

andando livre pela estrada, na carroceria do caminhão, ao lado do galante, de Mateus e Catirina. Em 

Boi de Prata, os mitos e rituais populares são a fonte de poder e o próprio modo da revolução, que 

se realiza pelos meios do povo, em chave terceiro-mundista. Se a mitologia popular é apontada 

como potencialidade revolucionária nos filmes citados acima, na obra de Ribeiro Jr., ela emerge 

como a própria revolta consolidada e direcionada.  

Ribeiro Jr. fez uma revolução exitosa nas telas, com seu Boi de Prata, porém, fora delas, por 

causa de seus trabalhos em cinema, viveu sagas heroicas e dramas sem final feliz. Alguns 

adversidades marcaram o Boi de Prata desde o período de filmagem até depois de ele estar pronto, 
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sempre apresentando riscos para a trajetória do filme. Inicialmente, foi a prisão de alguns 

integrantes da equipe pela Polícia Federal, flagrados fumando maconha no Hotel de Príncipe, em 

Caicó, em dezembro de 197980. O contratempo foi revertido com pagamento de fiança para a 

soltura dos envolvidos, mas a notícia rendeu notas ácidas nos jornais e dúvidas se a o filme 

prosperaria81. Depois das filmagens, o atraso no pagamento de algumas despesas por parte da 

produtora, entre as quais o grupo folclórico do Guajiru, fizeram o nome do Boi de Prata e do seu 

diretor aparecerem novamente nas páginas dos periódicos natalenses. Como o filme deveria prestar 

conta da verba recebida ao “fundo rotativo” de produção criado pelo governo do estado (vide pag. 

73), o atraso no pagamento das despesas e a não comprovação do uso da verba pela produção do 

Boi de Prata impedia que outros filmes fossem feitos. O Cineclube Tirol, querendo produzir um 

roteiro de um de seus integrantes, e sendo impedido de ter acesso à verba do “fundo” pela falta da 

prestação de contas da produção anterior, foi, no ano de 1979, aos jornais denunciar a situação82. 

Anos depois, em 1982, no Rio de Janeiro, Ribeiro Jr., aproveitando um evento na Embrafilme com 

a presença do Ministro de Educação e Cultura, Rubem Carlos Ludiwg, o interpelou “aos gritos”, 

questionando os motivos pelos quais seu filme estava, havia dois anos, esperando para ser lançado. 

O diretor, por essa atitude, ganhou novamente as páginas dos jornais, mas continuou sem a resposta 

que queria e sem seu filme nas telas do Brasil83.  

Em 21 de janeiro de 1981, houve o evento de avant premier, no Cine Rio Branco, em Natal, 

com a renda da bilheteria revertida para o programa social PRONAV-RN, da esposa do governador 

Lavoisier Maia, Sra. Wilma Maia. Como foi uma festa organizada pelo cerimonial do palácio do 

governo, os integrantes da equipe técnica do filme não foram convidados e não puderam assistir à 

sessão84. Em Caicó, o filme foi visto em março de 198085. A fita participou de alguns festivais de 

cinema. Em 1982, foi ao Festival Brasiliense de Cinema e ao de Niterói; em 1987, participou do 1o. 

Festival de Cinema de Natal, quando o filme voltou a ser visto pelos potiguares e levou o prêmio de 

melhor trilha sonora pelo trabalho de Mirabô Dantas86. 

																																																								
80 “Atores do ‘Meu Boi de Prata’ presos pela Federal de Caicó”. Tribuna do Norte, Natal. 29 dez. 1979. Estaduais. Pag. 
11. ; “’Meu Boi de Prata’ pode ser cancelado pela Embrafilme”. Tribuna do Norte, Natal. 29 dez. 1979. Pag. 1; 
“Problema do ‘Meu Boi de Prata’ transferido à Embrafilme pela SEC”. Tribuna do Norte, Natal. 30 dez. 1979. Locais. 
Pag. 8 
81 “Produtor de cinema engana Educação”. Tribuna do Norte, Natal. 31 ago. 1979. Pag. 1 
 
82 “Cine clube denuncia produtor do filme Meu Boi de Prata”. Tribuna do Norte, Natal, 31 ago. 1979. Local, Pag. 08 
83 “Cinema e vido cassete, os temas de Ludwig no Rio”. O Estado de S. Paulo. São Paulo. Geral. Pag. 23. 
84 LIMA, 2016. 
85 “Boi de Prata”. Diário de Natal, Natal, 30 jan. 1980. Coluna Seridó . Pag. 13. 
86 “’Ele, o Boto’ vence o Festival”. Diário de Natal, Natal, 27 out. 1987. Locais . Pag. 05 
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Depois disso, o mais longe que o Boi de Prata conseguiu chegar foi a algumas cidades da 

Região Nordeste. Como a distribuição da fita para exibição em outras cidades do país, como era o 

esperado, nunca aconteceu, o diretor foi buscar autorização da Embrafilme para vender sessões do  

filme onde fosse possível. O produto da venda foi sendo aplicado na quitação do débito 

remanescente do filme, que, em 14 de março de 1985, era de CR$7.054.166,00 (sete milhões, 

cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e seis cruzeiros), o que em valores atuais corresponderia a 

R$ 25.147,69  (vinte e cinco mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e nove reais)87. Os termos 

desse acordo estão em carta datada de 14 de março de 1985, assinada por Aureliano Machado, pela 

Embrafilme, enviada pelos Correios ao diretor Carlos Augusto da Costa Ribeiro Júnior, cuja cópia 

encontra-se na Cinemateca Brasileira juntamente com os contratos assinados entre a Embrafilme, a 

empresa produtora, o diretor e o governo do estado do Rio Grande do Norte.  

O subdesenvolvimento do país ao qual o filme aludia manifestava-se também na seara da 

cultura do Brasil e não somente nos grotões nordestinos. Sinal claro disso era o uso de verbas 

públicas na produção de filmes, como o de Ribeiro Jr., que pouco ou nunca chegaram a ser vistos 

pelo público brasileiro, não podendo assim cumprir o destino traçado pelos autores. O sertão do Boi 

de Prata e o cinema nacional apresentavam situações semelhantes: com pequenas vitórias 

momentâneas, mas sem um projeto de futuro que garantisse a sobrevivência sustentada. Os 

sertanejos do filme, apesar de terem vencido o malfeitor modernizador e autoritário, se saíssem da 

tela naqueles anos de 1980, teriam que continuar vivendo nas suas terras secas e sem contar com 

políticas públicas em qualquer setor ainda por muitos anos. Sua vitória, não devemos esquecer, 

ocorria apenas no imaginário proposto e aberto pelo cinema e não se concretizou na vida fora da 

tela. 

  

																																																								
87 Dados básicos da correção pelo IGP-DI (FGV), em março de 2017. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa não teve início com o intuito de buscar uma verdade sobre um fato, mas para 

analisar as muitas faces da primeira representação cinematográfica do Seridó – o filme Boi de Prata, 

realizado por Carlos Augusto da Costa Ribeiro Jr. – e sua relação com a cultura política do cinema 

brasileiro. Nesse sentido 

O Seridó se destaca como uma das regiões a partir das quais a identidade potiguar tem sido 

definida dentro da cultura política norte-rio-grandense. Os seus limites territoriais foram sendo 

construídos desde a ocupação pelo homem branco português das terras indígenas nas ribeiras dos rios 

Açu e Seridó, no século XVIII, e foram sendo consolidados na medida que se assentavam em tais 

terras as fazendas de gado, cuja presença não era permitida nas terras mais próximas do litoral, 

destinadas ao cultivo da cana e da produção de açúcar, a grande empresa capitalista que primeiro foi 

empreendida no Brasil nos seus primórdios. Como região, começou a ser elaborada em meados dos 

século XIX (MACÊDO, 2005, 211), a partir dos discursos das elites regionais, que  relacionavam os 

aspectos físicos do território aos sacrifícios necessários para a permanência e sobrevivência do 

homem nele, caracterizando seus habitantes como vítimas da natureza. A lida com o gado é traço que 

marca a construção espacial seridoense. É através dessa atividade que as primeiras disputas se dão, 

tanto em relação à ocupação do território indígena pelos brancos, quanto em relação aos poderes dos 

proprietários de terra e gado sobre os demais ocupantes do território –  vaqueiros e outros 

trabalhadores rurais.  

O Boi de Prata foi roteirizado e dirigido por um filho da oligárquica seridoense, mas com 

formação intelectual e artísticas construída a partir dos mais modernos e críticos meios universitários 

e profissionais do país. A obra atualizou para o século XX as disputas de poder constitutivas da 

espacialidade seridoense ao inserir, na ficção, outra atividade econômica além da pecuária – a 

mineração – e a proposta político-filosófica do Terceiro Mundo. Com esses novos elementos sobre a 

base do regionalismo seridoense, o diretor ousou abordar de forma metafórica as questões políticas 

nacionais candentes naqueles anos 70, como a modernidade autoritária imposta pelos governos 

militares e a possível perda da identidade dos brasileiros e sertanejos pela presença de atividades 

econômicas e agentes econômicos alheios aos sertão. O artista potiguar, ao criar um enredo 

mobilizando a cultura popular nordestina sertaneja, buscou ser o agente da construção de uma nova 

identidade nacional naquele momento de transição do Estado brasileiro. Ao mesmo tempo em que os 
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opositores da ditadura civil-militar não podiam mais acreditar que a reorganização da sociedade 

viesse pela revolução socialista, uma vez que a violência do Estado ditatorial tinha calado os 

militantes e apavorado o povo, o governo ditatorial também apresentava fadiga. Nesse momento de 

esgotamento e de possível reorganização política, o artista lançou mão da utopia do Terceiro Mundo 

para seguir na tarefa que tomou para si, a de organizador da nacionalidade brasileira a partir da 

mobilização de símbolos e práticas culturais. 

Enquanto construção discursiva imagética do cinema brasileiro, o filme atuou na disputa 

simbólica sobre o sertão nordestino – e sobre o Brasil, de forma metafórica –, colocando-se como 

uma alternativa entre a produção espacial de matriz conservadora-regionalista e a de matriz 

progressista-marxista, que rivalizavam na produção cultural brasileira desde a década de 1930, ainda 

que tivessem alguns pontos de contato, como posicionar o Nordeste e seu povo inexoravelmente 

como vítimas ou da geografia – a seca – ou da história – a exploração econômica capitalista. Ao 

iniciar o filme lançando mão da enunciação conservadora para criar as imagens do sertão do Seridó e 

da vida dos seus habitantes, o diretor Ribeiro Jr. montou um cenário onde plantar o personagem que 

iria representar o “mal”, a razão dos problemas do sertanejos; um personagem tão presente na história 

do Brasil quanto a seca: o explorador capitalista. Com a definição do ambiente, dos personagens e do 

objeto da disputa – a terra –, o filme criou uma paisagem política com a finalidade de levar ao 

público a discussão sobre a perda da identidade do homem ao ser apartado da terra, e sobre a 

necessidade de levar a cabo o processo de conscientização da expropriação e de reação popular por 

meio da capacidade agregadora da cultura. O Boi de Prata, ao fazer com que os personagens do 

núcleo popular se agregassem sob suas manifestações culturais e reagissem violentamente ao 

desmando do personagem opressor, rompeu com a vitimização do povo sertanejo e o colocou como 

sujeito de sua história. Naquele momento da história país, quando a ditadura civil-militar perdia suas 

forças e o Estado estava por ser redefinido, o diretor usou o filme para reforçar o popular como sendo 

o nacional. Utilizando a tradição de imagens e discursos politizados sobre o Nordeste, retomada pelo 

filme, viabilizou um deslocamento do Seridó na direção inicial da nacionalidade. 

Na sua fatura, processo integrante da representação social , o Boi de Prata traz contradições e 

ambiguidades tanto nas imagens que o compõem quanto em alguns pontos do processo de produção. 

Para poder viabilizar a obra revolucionária e questionadora da sociedade tradicional brasileira, o 

diretor lançou mão das relações de compadrio, expediente utilizado para o acesso às benesses do 

poder, presentes no Brasil desde a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel, em 1o. de maio 
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de 150088. Valendo-se de suas origens oligárquicas e de sua proximidade com o cineasta Nelson 

Pereira do Santos, influente nas decisões da Embrafilme, Ribeiro Jr. pode contar com verbas do 

governo estadual e da empresa estatal para viabilizar a produção do filme.  

A Embrafilme, responsável pela política de regionalização de produção que possibilitou a 

realização do filme, atuava na zona de convergência dos discursos tradicionalista e progressista sobre 

o Brasil e sobre o Nordeste, que naquele momento eram representados pelo Ministério da Educação e 

Cultura do governo ditatorial do general Ernesto Geisel – e a sua Política Nacional de Cultura –, de 

um lado, e pelos cineastas de esquerda que influenciavam as decisões da estatal, de outro. Ao 

escolher dar início à política de regionalização no pequeno e periférico Rio Grande do Norte89, e com 

um filme feito a partir da peça teatral de teor conservador, como era a peça João Farrapo, de Meira 

Pires, a Embrafilme externava esse conflito de ideias. Como o projeto João Farrapo não prosperou, 

depois da fatalidade da morte do diretor Olney São Paulo, coube ao cineasta e roteirista Ribeiro Jr. 

inaugurar tal política de produção cinematográfica.  

No Boi de Prata, o cineasta realizou a composição imagética fazendo uso dos enunciados do 

discurso conservador sobre o Nordeste. Existem duas razões possíveis para tal escolha. Uma, o 

propósito de camuflar o desfecho que viria, com a revolta dos sertanejos e o emprego da violência, 

como pregava o líder da revolta terceiro-mundista da África, Frantz Fanon, de quem ele, cineasta 

engajado e moderno, adotara as ideias. A outra é que, como filho da oligarquia seridoense que era, 

não pôde escapar das imagens criadas sobre o seu lugar de nascimento, imagens essas que o 

antecederam, e as reproduziu no seu trabalho, cedendo à nostalgia e/ou à tradição discursiva 

imagética. Embora conflitantes, ambas as razões parecem conviver na obra.  

Para completar o quadro de ambiguidades e contradições constitutivas do Boi de Prata, um 

dos primeiros filmes da política de regionalização da produção da Embrafilme nunca foi distribuído 

pela estatal, a quem caberia, por definição em contrato, tal tarefa. E, mais uma vez, nos deparamos 

com duas conclusões possíveis para explicar a condenação da obra ao silêncio e ao banimento da 

história, à invisibilidade cruel que ocorre aos filmes esquecidos em arquivos, qual seja, a 
																																																								
88 "E pois que, Senhor, é certo que tanto neste cargo que levo como em outra qualquer coisa que de Vosso serviço for, 
Vossa Alteza há de ser de mim muito bem servida, a Ela peço que, por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de 
São Tomé a Jorge de Osório, meu genro—o que d'Ela receberei em muita mercê. Beijo as mãos de Vossa Alteza. Deste 
Porto Seguro, da vossa Ilha da Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1º dia de maio de 1500." Disponível em 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000292.pdf.  Acessado em 20 jul. 2017.  
89 Sobre o programa de criação dos polos de produção regional da Embrafilme, os primeiros filmes 
contemplados e a forma de convênio com os estados participantes, ver AMÂNCIO, 2011, P. 96-97. 
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impossibilidade de se tornarem luz e imagem visíveis numa sala pública de cinema. Uma dessas 

conclusões é que a solução terceiro-mundista do Boi de Prata para os problemas nacionais não 

agradou às instâncias decisórias da estatal por incluir elementos afrontosos à natureza do governo 

militar, como o recurso à rebelião popular armada e o aniquilamento dos agentes da modernidade 

autoritária capitalista (o que, de certa forma, o próprio Ribeiro Jr. representava, uma vez que, por seu 

intermédio, a indústria do cinema era introduzida no sertões dos ABCs). A outra é que o filme foi 

somente mais uma das vítimas do subdesenvolvimento do país – contra o qual protestava. As 

políticas culturais inconstantes do Brasil têm responsabilidade no fato de o cinema nacional 

sobreviver oscilando entre a produção industrial e a artesanal; e também pela produção de filmes em 

quantidade menor do que de fato poderia, e é igualmente responsável por, muitas vezes, não fazer 

chegar ao público o que foi produzido, num flagrante desrespeito com os artistas envolvidos na obra 

e com o dinheiro público empregado na sua realização. 

Quando nos voltamos para esse filme mais de trinta anos depois de sua realização, acabamos 

por perceber que, em nossos dias, as elaborações discursivas de matriz conservadora e de matriz 

progressista sobre a região Nordeste e o sertão ganharam outras vertentes, mesmo com a versão 

terceiro-mundista tendo perdido força no cinema e nas demais linguagens artísticas brasileiras desde 

que o Estado brasileiro foi retornando à democracia e ao estado de direito, após a Constituição de 

1988. Há novas enunciações sobre a região surgindo no cinema, pelo menos, a partir dos anos 2000. 

Exemplo disso, é uma produção recente, que se passa na região Nordeste e que também aborda sua 

vocação pecuária, Boi Neon (MASCARO, 2015). O road movie90 conta a história de um grupo de 

pessoas formado por Galega – a motorista e proprietária do caminhão – e sua filha, uma menina de 

aproximadamente 10 anos, e três boiadeiros encarregados de tratar do gado que carregam. Galega, 

além de mãe e motorista do caminhão, é dançarina, e usa fantasias estilizadas de cavalo para dançar  

nas boates que encontram ao longo das estradas que percorrem. Iremar, um dos boiadeiros, é quem 

idealiza e costuras as fantasias de Galega. Ele quer tornar-se estilista de moda. Nada de terra seca ou 

casa de telha vã e latada, beatos ou vaqueiros de gibão de couro, casa-grande ou coronéis. O que 

vemos agora é um Nordeste urbanizado, industrializado, com treminhões levando o gado para 

vaquejadas e leilões regados a champanhe, onde os bois de raça são vendidos em lances milionários. 

Nesse enredo, vemos sujeitos livres de papéis determinados pelo gênero ou outra imposição social. 

As únicas coisas que nos lembram o “velho” Nordeste são a fala – sotaque e prosódia – e a presença 
																																																								
90	Um gênero cinematográfico que comporta filmes que reúnem necessariamente três elementos: a estrada, o veículo e 
uma jornada, comumente interpretada como uma travessia subjetiva para o(s) personagem (ns) (definição nossa).	
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mítica do boi. Há um novo Nordeste emergindo no discurso imagético desta segunda década dos anos 

2000. E precisamos observá-lo com mais vagar. 

Quanto à ideia de Terceiro Mundo, ainda que não embase mais os discursos dos artistas nesse 

início de século XXI, está presente em pesquisas e reflexões realizadas em universidades brasileiras e 

latino-americanas91, que buscam pensar os processos de colonização e decolonização do continente 

americano dentro das condições específicas em que ocorreram: invasão e domínio de todo um 

continente, genocídio da população autóctone, e a transferência em massa de milhões de pessoas 

escravizadas de um continente a outro. Faz parte desse esforço a construção do pensamento crítico a 

partir dessa dada realidade, sem precisar lançar mão de ideias produzidas na Europa, mas visando  

trabalhar com conceitos elaborados por pensadores latino-americanos, numa ação para a “superação 

da colonialidade do poder, do saber e do ser” (BALLESTRINI, 2013).  

  

																																																								
91 Alejandro de Oto ( Universidade do México) e  Walter Mignolo (Universidade de Mendonza, AR) e Luciana 
Ballestrin (Universidade de Pelotas, RS-BR), por exemplo. 
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ANEXO 1 

Apresentamos a seguir a descrição das cenas do Filme Boi de Prata feita a partir do DVD 

contendo cópia da película telecinada e digitalizada, sem identificação de quem, como ou quando 

esses processos foram realizados. Esta descrição é apresentada aqui na falta do roteiro original, que 

não foi localizado durante a pesquisa. 

 

 00:00  Tela em preto   

 00:12 Apresentação dos letreiros:  

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  

EMBRAFILMEAPRESENTAM   

 

00:13 Foto em alto contraste de uma cabeça descarnada de boi com os chifres sobre fundo branco. 

Em letras vermelhas, sobre a foto, o nome do filme : BOI DE PRATA. 

Sobre o fundo, vão surgindo os nomes do integrantes do elenco em letras vermelhas. 

 

00:27 Apresentando: Lenício Queiroga    

 

00:31 Álvaro Guimarães 

José Marinho 

Fatima Barreto 

Florisvaldo Bezerra 

   

 00:40 (com a cabeça do boi já bem menor no quadro e tendo o fundo branco se transformado em 

céu cheio de nuvens)  

Participação especial 

LUIZA MARANHÃO   

 

00:45 ( cabeça do boi vai desaparecendo e o fundo mostrando cada vez mais o céu cheio de nuvens 

carregadas) 

Aurino Abreu 

BOI CALEMBA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE (RN)  

(MESTRE PEDRO GUAJIRU) 
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POVO DA CIDADE DE CAICÓ   

 

FOTOGRAFIA E CÂMERA 

Walter Carvalho   

 

01:01 (cabeça do boi vai desaparecendo e o fundo mostrando cada vez mais o céu cheio de nuvens 

carregadas) 

EDIÇÃO E MONTAGEM 

SEVERINO DADÁ 

MONTADORA ASSISTENTE 

JUSSARA QUEIRÓS   

 

01:10 (cabeça do boi vai desaparecendo e o fundo mostrando cada vez mais o céu cheio de nuvens 

carregadas) 

TRILHA SONORA 

MIRABÔ 

LETRAS  

SALGADO MARANHÃO   

 

01:18 (cabeça do boi vai desaparecendo e o fundo mostrando cada vez mais o céu cheio de nuvens 

carregadas. Agora com a cabeça do boi bem pequena no centro da tela.) 

PRODUÇÃO  

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

EMBRAFILME 

CINE TV AUDIO-VISUAL 

(fim dos créditos)   

 

01:30 (o fundo agora é somente o céu cheio de nuvens carregadas, a cabeça do boi não está mais)  
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01:37 Letreiro com o nome do diretor sai e ficam na tela as nuvens carregadas. Câmera inicia um 

movimento panorâmico da direita para a esquerda no céu cheio de nuvens. Não se ouve som algum.  

 

02:02   A câmera em plano aberto começa a descer do alto do céu para a terra até enquadrar o cume 

branco de um monte que parece tocar as nuvens. Nesse momento, o som metálico de uma viola 

tocando um ponteado invade o filme. Sem nenhum corte, a câmera fixa-se por um instante no 

monte de cume esbranquiçado e, abrindo ainda mais o enquadramento, em movimento panorâmico 

da direita para a esquerda, vai descortinando toda a serra e seus outros montes. O céu azul com 

nuvens brancas cobre toda a extensão de montanhas marrons com os cumes esbranquiçados, mas 

nenhuma vegetação, nada de cor verde aparece em quadro até esse momento. Corte.   

 

03:07 Em plano mais fechado, a câmera enquadra um xique-xique nascido entre pedras enormes 

que se equilibram umas sobre as outras. O ponteio da viola segue. Câmera reinicia sua panorâmica 

para a esquerda, só que agora, num plano médio. Além das pedras e do xique-xique, alguns 

galhinhos finos e quase sem folhas balançam entre as pedras imponentes.  Sem corte, o movimento 

da câmera muda da esquerda para a direita, enquadrando um pouco mais abaixo, mais perto do 

chão, ainda em plano médio. O ponteio da viola segue no BG. A vegetação rala e ressequida 

balança ao sabor de um vento fraco, em primeiro plano. Tudo é marrom, cinza e ocre. Raros e 

frágeis pontos verdes aparecem nesse ambiente. Corte.   

 

03:51  Em plano aberto, tendo o céu cheio de nuvens brancas acima da cabeça e o chão de 

pedras sob os pés, um homem vestindo um surrão branco e levando uma vara longa à mão acima 

da cabeça, como quem ataca algo que está à frente, corre em diagonal do alto da tela à esquerda 

para o canto inferior à direita. Passando em frente à lente da câmera, ele ataca uns urubus que no 

chão comem um animal morto, e grita: Ahhhhh! E  golpeia com a vara as aves. Corte.  

 

   

03:53 Em primeiro plano está um carro de quatro portas, do tipo Opala da Chevrolet, que até os 

anos de 1980 era um carro de luxo. O carro está parado, com a porta de trás aberta, com o 

motorista ao volante. À frente do carro, a uma certa distância, um homem em pé observa um 

terreno coberto de lixo. A câmera vai em zoom se aproximando do homem em pé. Já não temos 
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mais o som da viola ao fundo. Ouve-se agora o som de címbalos e agogôs de madeira sob uma 

risada debochada.  Corte.   

04:02 O homem de surrão branco e porrete em punho arremete contra os urubus e grita: “Fora 

demônio!” Os pássaros gritam. Os címbalos soam mais forte  e o homem segue gritando: 

“Fooora!” Corte.    

 

04:06  O homem em pé no terreno cheio de lixo agora é visto num plano mais fechado. Ele 

caminha vigoroso sobre o lixo, esfrega o nariz, caminha mais um pouco de costas para a câmera, 

vira-se para a câmera, volta a esfregar o nariz num gesto impaciente. Agora, caminha em direção 

ao carro apenas sugerido no quadro, em direção à câmera. Ouve-se ao fundo os grunhidos de 

porcos e o som dos sapatos do homem sobre as pedras. Os porcos passam às costas do homem, no 

alto do quadro. O homem vai até a porta de trás do carro que está aberta e fala para quem está no 

banco de trás em tom imperativo (não se pode ver com quem fala): “A última fileira é minha”.  Em 

plano sequência, a câmera vai abrindo e mostra o homem entrando no carro, o motorista a postos 

no volante  e uma mulher sentada no banco de trás. O homem abaixa a cabeça até o colo da mulher 

e volta à posição normal coçando o nariz. O som dos címbalos soando freneticamente marca o 

final da cena. Corte.   

 

04:38  De costas para a câmera, em plano médio, o homem de surrão branco segue atacando os 

urubus e gritando: “fora!”. Ouve-se os címbalos cada vez mais frenéticos. Corte.   

 

04:40 O Opala preto atravessa o quadro da direita para a esquerda.. Corte. No interior do carro, a 

mulher que estava sentada no banco de trás é vista esfregando o nariz e bebendo algo num cantil. O 

carro está em movimento. Corte para o homem que está sentado ao seu lado no banco de trás, 

olhando pela janela do automóvel. O que se vê do lado de fora da janela são ruas e casas de uma 

cidade do interior. Ouve-se somente o som ambiente do carro rondando sobre o calçamento. Corte 

   

04:51 Câmera em plano fechado sobre um urubu morto no chão vai abrindo até aparecer o 

homem de surrão branco de costas, abaixando-se em direção ao urubu que ele matou. Ao levantar-

se, traz do chão um pedaço de carne putrefata, que leva à boca, como se tirasse uma lasca com os 

dentes dessa carniça. Os címbalos seguem soando energicamente. Corte.     
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05:00 O homem dentro do Opala continua olhando pela janela. A mulher ao seu lado olha pela 

outra janela e esfrega o nariz sem parar. O carro sacoleja. Corte.    

 

05:06 O homem de surrão branco, com manchas de sangue nas costas, nos ombros, em plano 

americano, vira-se para a câmera mastigando. Vira-se novamente de costas para a câmera e sugue 

andando para o fundo do plano . Corte.   

 

05:17 O motorista do Opala é visto de costas ao volante. A câmera se movimenta do motorista 

para a mulher sentada no banco de trás que usa óculos escuros, um vestido de alças finas e o 

cabelo solto sobre os ombros. A linda mulher segue olhando para a fora da janela. Som ambiente: 

motor do carro, os pneus sobre a estrada. Corte   

 

05:26 O homem de surrão branco manchado de sague anda de costas para a câmera em meio à 

vegetação seca da caatinga.  Apoiado no seu cajado, trôpego, segue pelo terreno seco e parcamente 

coberto pela vegetação rala. O homem tropeça e cai no terreno pedregoso. Os címbalos soam 

freneticamente. Corte. A câmera agora em plongée acompanha o homem que se levanta da queda, 

seguindo trôpego. Corte. Câmera no chão, numa sequência de planos abertos e detalhes dos pés, 

acompanha o homem que caminha com dificuldade, gemendo e segurando o braço como se esse 

estivesse machucado. O sujeito novamente cambaleia e cai. Ouvem-se seus os gemidos e uma 

melodia singela executada por um pífano, ao fundo. Corte. A câmera em contra plongée mostra a 

razão de tanto sofrimento do homem de surrão: o sol implacável e absoluto que domina o céu. 

Corte. Pela terceira vez, o homem de surrão levanta-se do chão crespo e volta a caminhar, arfando 

e gemendo. A câmera o segue por entre os galhos secos e sem folha que os espetam, rasgam sua 

roupa e o ferem. Ele arfa,  geme e continua sua caminhada.  O pífano segue marcando seu trajeto 

em BG. Corte. A Câmera agora em plongée  e plano fechado mostra a enorme quantidade de 

cascalho que está no chão por onde ele passará: é um mar de pedras! Corte. A câmera em plano 

aberto mostra o homem de surrão caminhando com dificuldade por entre as em sua direção, 

demonstrando cansaço e dor. Ao se aproximar da câmera, o homem grita chamando por Salomé. 

Corte. A câmera passeia pelo céu azul com poucas nuvens até chegar no topo dos arbustos de 

jurema secos, e vai descendo até o chão igualmente seco e escabroso. Num giro de 360 graus da 

câmera, tudo o que se vê é calhau. Corte. Em plano mais fechado, o homem volta à cena 

caminhando com dificuldade e chamando por Salomé. Ao longo da cena, ouve-se o gorjear de um 
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pássaro. A câmera faz outro giro veloz de 360 graus pelo chão rugoso. Corte. O homem de surrão 

branco e manchado de sangue está caído no chão de frente para a câmera e sobre as pedras do 

chão, arfando e tentando com dificuldade levantar-se. O sol impera. Nada se ouve além da sua 

respiração ofegante. Corte. Imagens do sol inclemente no céu. Corte. O homem levanta o tronco do 

chão, leva as mãos ao rosto para tentar tapar a luz do sol e enxergar melhor. Som de matracas ao 

fundo. Corte.    

 

08:00 Uma imagem borrada vai-se definindo na tela: no meio da caatinga, vê-se a cabeça de um 

boi com seus chifres curvos e pelo prateado, que calmamente encara a câmera. Corte. O homem de 

surrão, caído ao chão, se ajeita para olhar melhor o boi. Olha mais uma vez, incrédulo. Tenta mais 

uma vez levantar e desiste. Corte. Vê-se novamente, em plano fechado, a aparição do boi prateado 

por entre os frágeis galhos das  juremas. A câmera vai abrindo até enquadrá-lo todo: é um animal 

enorme, forte, de chifres retorcidos, de pelos prateados e reluzentes, plantado sobre a terra, 

emoldurado pelos frágeis galhos das juremas, iluminado pelo sol soberano da caatinga. Ouve-se o 

som de muitas matracas zoando, de chocalhos. Corte. O homem cobre os olhos, olha para a 

aparição, arfa e desfalece, indo dar com o rosto nas pedras do chão. Corte. 

   

09:00 Num acampamento a beira d’água, estão homens, mulheres e crianças vestidos de forma 

extravagante, algo como ciganos ou hippies. Corte. À beira d’água, homens labutam com seus 

cavalos. Corte. Dois homem armados com espingarda dão proteção a duas mulheres que puxam 

um cavalo com um homem sendo transportado desmaiado no seu lombo. São do bando dos 

ciganos acampados à beira d’água. O homem desmaiado no cavalo é o homem de surrão branco 

que víamos nas cenas anteriores, que agora, vai sendo levado através da caatinga. O grupo agora, 

anda em direção à câmera, passa por ela e chega ao acampamento à beira de um grande açude. Vê-

se uma mulher negra com um lenço à cabeça e uma branca de cabeleira farta que puxa as rédeas do 

cavalo, e os dois homens armados. Ao fundo, ouve-se uma cantiga cantada à capella que indaga ao 

boi: “onde é sua morada, ê, meu boi?”. E outras vozes respondem: “é naquela pedra lavada, ê meu 

boi.” Corte 

 

  

10:32 Um grupo de Boi Calemba está à postos, preparando-se para iniciar a brincadeira. Os 

brincantes, vestidos com seus chapéus e fitas coloridas, estão perfilados em duas alas que 
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convergem para o fundo do plano onde está o Boi Calemba  sendo contido por outros personagens 

da brincadeira. Em plano sequência, a câmera descia do grupo e persegue um carro preto que passa 

por trás do grupo e estaciona sob umas árvores. Enquanto a câmera se aproxima do carro, um 

homem de roupa branca entra em quadro pela lateral esquerda e dirige-se até o carro. Nesse 

momento, as pessoas saem de dentro do carro e o grupo do Boi Calemba também se aproxima para 

recebê-los. 

Fora do carro estão o homem de colete vermelho que vimos na cena do terreno do lixão, a linda 

mulher que o acompanhava no carro e o motorista. O homem que os foi receber diz, enquanto o 

cumprimenta: 

“- O filho do fiado Severo em minha casa! Mas que honra! Prazer, Dr. Elói.” 

Elói o cumprimenta e apresenta sua mulher: 

“- Como vai, coronel? Minha mulher, Beatriz” 

Beatriz, rindo mais do que o normal, fala ao coronel, apertando sua mão: 

“- que vocês aqui chama de “patroa”.  

Coronel: - “Muito prazer, minha senhora. Esteja à vontade. 

Beatriz: “- Encantada, Senhor.” 

Elói vai até o boi e o abraça sorrindo e dizendo: “- Boi, ê boi! ”. É como se ele já o conhecesse. 

O coronel o apresenta: “- É o boi Calemba.” 

O boi Calemba aproxima-se de Beatriz e ela se desconcerta, não sabe interagir com ele. Um dos 

brincantes com chapéu de vaqueiro o tange pra longe dela. E o grupo de brincantes segue com a 

brincadeira. 

Os recém-chegados e o coronel seguem em direção à casa da fazenda. 

O coronel pergunta: 

- “Aquele é o criado do finado Dantas, que o velho mandou pra o Rio contigo?” 

- “Este é meu braço direito. É de confiança”. Responde Elói, batendo com a mão no ombro do 

rapaz que dirigia o carro. E elogia a fazenda. 

Ouve-se ao fundo os sons do grupo do Boi Calemba: chocalhos, sinos e vozes. 

Enquanto Elói, a esposa Beatriz, o motorista e o Coronel vão subindo as escadas que dão pra 

varanda da casa, a câmera, que vinha até agora sem cortes, abre o plano e descola-se para a direita 

para enquadrar o grupo de brincantes do Boi Calemba. Os personagens tisnados e o boi, cercados 

pelos galantes, encenam a contenda.   
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12:35 Quadro em plano fechado mostra o homem de surrão branco deitado com a cabeça no 

colo da mulher negra com o lenço na cabeça, no acampamento dos ciganos. Ele ainda passa mal e 

ela lhe seca o suor rosto com um lenço. Ele geme e pede água. A mulher negra de lenço amarelo 

pede água a alguém que chama de Semíramis. O homem arfa inquieto. A mulher branca que 

puxava o cavalo que trouxe o homem é Semíramis. Ela se abaixa, molha um pano e leva à boca do 

homem que segue gemendo. A mulher nega segue cuidando do homem à beira do açude, à sombra 

de umas juremas. O homem, em delírio, começa a falar do boi brilhante que viu no lugar que ele  

chama de Serrote Branco. A mulher negra o chama pelo nome de Tião e pede que ele tenha calma. 

Corte.   

 

14:00 A cigana negra apaga com os pés uma fogueira próxima ao açude e parte do lugar 

sustentando Tião na caminhada. Uma câmera na mão os acompanha bem de perto na difícil 

caminhada. Ao abrir o plano, a mulher negra não está mais vestida como a cigana Salomé e o 

homem que ela sustenta veste mais o surrão, embora sejam interpretados pelos mesmos atores da 

cena anterior. Um dedilhar de violão acompanha a chegada dos dois a uma casinha de pau-a-pique 

no meio de um terreno limpo, próximo de uma serra que se vê ao longe. Ao chegar, a mulher 

coloca Tião deitado no chão. Corte.  

 

14:50 Em plano fechado, um dos personagens do Boi Calemba faz moganga para a câmera. A 

câmera vai abrindo e vê-se um homem vestido de mulher, rosto pintado de branco, vestindo um 

vestido de chita florida carregando uma espingarda. O personagem pula num pé só e emite sons 

incompreensíveis, seus companheiros de folguedo o rodeiam , dançam e tocam seus instrumentos: 

pandeiro, apito, cavaquinho e rabeca. Quando a câmera termina o movimento e todo o grupo está 

enquadrado, as duas alas de brincantes – os Galantes – dançando, avançam para o centro do 

terreiro e voltam ao seu lugar ao soar de um apito. A câmera volta a aproximar-se e agora, 

enquadra em plano fechado três dos galantes que estão na fileira da direita. De perto pode-se ver 

suas lindas fantasias: um barrete colorido enfeitado de espelho e encimado  por uma espécie de 

crina colorida que se agita com a dança; sobre o peito uma pala enfeitada pro espelhos de onde 

pendem fitas de cetim coloridas que descem até abaixo do joelho. A câmera nas mãos do 

cinegrafista acompanha a dança que muda ao som de um apito. Os instrumentos de percussão 

seguem marcando o ritmo sem parar. A Folia segue. Corte. 
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15:43 Na varanda da casa da fazenda do Coronel um almoço farto é servido a muitos 

convidados. Homens de um lado, mulheres e crianças de outro, bebidas ao centro da mesa e os 

pratos nos colos, a festa de recepção a Elói Dantas e esposa segue animada. A câmera em 

movimento lateral mostra os convivas enfileirados, sentados contra a parede até chegar na mesa 

principal onde estão comendo o casal recém-chegado, o coronel e outros homens e mulheres . Elói 

levanta-se do seu lugar à cabeceira da mesa e começa a falar sobre a importância da mineração: 

“- As minas são a chave do sertão. Quem tiver o ouro, o urânio e a scheelita vai ser dono de tudo, 

vai ganhar as eleições”. Diz, batendo no ombro do coronel. 

E segue: “- vai ter o poder. ” diz afagando os cabelos de Beatriz que está sentada na outra ponta da 

mesa, e a olhando profundamente nos olhos. 

Virando-se para as demais pessoas à mesa, diz: 

“- Senhores, viva a riqueza!”  

E é aplaudido por todos. 

A câmera em plongée mostra a mesa farta e decorada e os convidados aplaudindo Elói 

vigorosamente. Corte. 

 

16:40 Um homem com roupas de vaqueiros – chapéu e avental de couro – entra num curral e fecha 

a porteira. Ele leva um laço à mão. Corta para uma vaca branca parada e mugindo no fundo do 

curral, que tem um tronco plantado no centro, com a extremidade em forquilha. O homem ajeita o 

laço, faz um som como um breve aboio – Calunga! Ele faz o laço girar sobre sua cabeça várias 

vezes e o arremessa. Corte. Vaca é vista de frente sendo laçada e amarrada à forquilha. Enquanto o 

vaqueiro amarra a corda, vês ao fundo, trepados na porteira três pessoas que gritam e aplaudem o 

vaqueiro. Em plano sequência, o vaqueiro termina de amarrar a corda e vaqueiro se encaminha para 

a porteira. a câmera na mão o acompanha, enquadrando suas costas. Ele vai se aproximando do 

grupo   e grita com Elói, a esposa e o motorista “Vão embora daqui! Não quero ninguém nas 

minhas terras. Pensa que é assim? Vai chegando e invadindo a terra dos outros? Mais respeito!”. 

Corte. Câmera enquadra Antônio de frente e caminhando enquanto fala. Corte. Câmera passa a 

acompanhar o grupo que sai andando em direção ao carro. Corte. Antes de entrar no carro, Elói 

vira-se para Antônio e diz: “Quando quiser vender as terras, me procure”. Câmera em plano aberto 

enquadra a frente do carro. O grupo entra no veículo. Elói dá o comando: “ Vamos embora , Dudu!” 

o carro dá um ré e sai do quadro. Corte. 
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18:00 Na casa de pau-a-pique, A mulher negra roda pelo terreiro com um apedra na cabeça e Tião 

leva lenha cortada para dentro. A mulher continua a andar com pedra na cabeça como em 

penitência. Suas expressões são de dor e cansaço. Tião, fumando na porta da casa a observa. Ouve-

se sua voz, como que fosse seu pensamento, dizendo: 

“- A tempestade... a enchente varrendo a injustiça... há de vir.. água nascente ... molhando o seco... 

nascendo o verde... lavando o mal... paz dos céus na terra... fartura... dia bom ... tempo novo... 

claridade... “ 

Ela tira a pedra da cabeça e a deposita junto a outras sob a palhoça que faz as vezes de varanda de 

seu casebre. A câmera na mão a acompanha até ela passar pela lente. Corta. Ela entra em sua casa. 

Vê-se a mulher de costas entrando em casa e ao fundo, uma parede de “sopapo” riscada a giz com 

desenhos de cruzes, da estrela de cinco pontas, flechas cruzadas, símbolos de religiões populares de 

matrizes africanas e indígenas, como a umbanda e o catimbó. Ela se aproxima da mesa encostada à 

parede, na verdade um pequeno altar. Tira o lenço da cabeça mostrando sua carapinha; pendura o 

lenço num prego da parede e ajoelha-se diante do altar. Ao abaixar-se para ajoelhar, descortina as 

imagens e outras pequenas peças sobre a mesa, um colar-guia, pendurando num prego da parede e 

cabaças. Ela toca no altar e toca na parte posterior da cabeça e se levanta. Dirige-se a outro cômodo 

da casa e a câmera a acompanha, passando por um cômodo mal iluminado até chegar na cozinha. 

Esta mais bem iluminada pelo sol que entra pelas frestas do telhado e pela janela. Tião está 

fumando sentando num tamborete entre a porta que tem a metade de cima aberta e o fogão a lenha. 

Ao entrar na sala, a mulher diz: 

“- Vai descansar, Tião. Seu chá tá pronto.” 

Tião apaga o cigarro, levanta e sai.  

A mulher verte o chá numa caneca, vira-se e vai na mesma direção que Tião, ou seja, para a sala 

onde está o altar. A cena é lenta. Ao fundo ouve-se o bater de um atabaque.  

Ao entrar no outro cômodo, a mulher encontra Tião deitado na rede. Ela lhe está entrega a caneca 

com o chá e ele o bebe. Ouve-se um mugido. Corte. 

  

10:03 Do lado de fora da casa, presa à única árvore do terreiro seco, está a vaca branca que o 

vaqueiro estava laçando na sequência anterior. A câmera, que estava fechada na vaca, vai abrindo o 

plano. Entra em quadro o vaqueiro, dono da vaca usando seu chapéu típico. Dá alguns passos, para 

e grita: 
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“- Ô de casa! Comadre? ” 

A câmera gira e enquadra o homem ao centro e a vaca ao fundo sob a sobra da árvore. O homem 

grita novamente: 

“- Ô de casa!”  

Corte. A câmera, no interior escuro da casa, enquadra a porta, o homem e a vaca. A mulher negra 

entra no quadro de costas para a câmera e  responde ao vaqueiro: 

“- Boa tarde, compadre Antônio!” 

“- Boa tarde, comadre Maria dos Remédios. Trouxe a vaquinha até aqui pra ser rezada. Pra chegar 

aqui foi uma luta. ” 

Maria responde: 

“- Não é doença, não, compadre Antônio. O que essa rês tem é fome. É matar ou perder.” 

Corte. Em contra a luz do sol vê-se uma mão empunhando uma faca que se abaixa desferindo um 

golpe. Fica em quadro somente o sol abrasador e o céu limpo.  Ouve-se o mugir da vaca sacrificada. 

Corte. 

 

20:42 No interior de uma casa velha, carregando um lampião de querosene e um ferro de marcar 

gado, está Elói Dantas, embriagado. Ele, dirigindo-se à sua esposa, mostra o ferro e diz de forma 

enfática: 

“- Olha aqui, Beatriz. Essa é a marca do meu sangue.” Corte.  

Do lado de fora da casa está o carro preto parado, com as portas abertas e o motorista dentro, 

esperando enquanto coloca uma fita cassete no toca-fitas do carro. Corte. 

No interior da casa iluminado pelo lampião, Elói fala com Beatriz que bebe algo de um cantil: 

“- Eu sabia eu ia conseguir!” 

Empurrando a mulher com o ferro de marcar gado, ele grita: 

“- Meu, tudo meu! O poder dos Dantas na minha mão!” 

Ela grita reagindo ao toque do ferro no seu corpo e toma mais um gole. 

Eles estão perto da porta e são iluminados pela luz do lampião e por uma luz que vem pela porta 

aberta. Pela porta também entra no ambiente o som da música que está tocando dentro do carro: 

uma musica moderna, psicodélica, com som de sintetizador e de bateria. 

Beatriz visivelmente embriagada, fala provocativa: 

“- Severo Dantas ERA um grande homem: fazendeiro, coronel, patriarca. E Elói? Vai ser mesmo 

um grande homem?” 
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E toma das mãos de Elói o ferro de marcar gado.  

Elói recupera o ferro e fala: “- Severo... meu pai... ” E virando-se para Beatriz, diz: “- vai embora 

daqui! Sai daqui! ” 

Beatriz caminha até Elói que está com os braços aberto, estático, com o ferro em uma das mãos e o 

lampião na outra. Ela diz: “- Vamos nessa!” 

Dirigindo-se a Beatriz, Elói diz: “- Animal nojento!  

Beatriz olha ao redor e fala: “- Quero sair dessa cafua imunda!”  Gira sobre os pés e sai. 

O som da música psicodélica dica mais alto e Elói, trôpego, vasculha outros cômodos mal 

iluminados da casa, sempre com o lampião e o ferro às mãos, gritando: 

“- Severo Dantas, cadê você? Cachorro!” 

Elói continua sua busca delirante chamando pelo pai. Corta. 

Do lado de fora da casa, Beatriz desce cambaleante as escadas do alpendre e vai em direção ao 

carro, onde está o motorista.  Para diante do carro, dá mais um gole na bebida do cantil e olha para 

o motorista provocadora. O motorista permanece parado, sentado dentro do carro observando a 

mulher do patrão.  Ela deita sobre o capô do Opala, abre a blusa e passa a mão pelo seus seios, 

lânguida. Enquanto isso, no interior mal iluminado da casa, Elói chora e se contorce em luta com 

seus fantasmas. Em dado instante, Elói se recompõe, fica ereto e diz: “- Chorar, nunca; chorar, 

nunca! “ E segue andando. Corte. 

Do lado de fora da casa, Beatriz continua sobre o capô do carro, de seios à mostra, fazendo 

movimentos lascivos e provocando o motorista. O solo de sintetizador deixa a cena mais frenética. 

O motorista não resiste às provocações da patroa e sai do carro, enquanto Elói ainda está dentro do 

casarão abandonado remoendo sentimentos e lembranças. Elói se apruma, enxuga os olhos e anda 

em direção à porta da casa.  

Do lado de fora, Beatriz está deitada no capô do carro com blusa aberta e os seios à mostra. O 

motorista chega perto e agarra suas pernas. Ela coloca o pé no peito do homem, o empurra e ordena 

gritando: “- Vá chamar Elói! 

Elói surge na varanda, grita o nome da mulher e desce as escadas do alpendre em direção ao carro. 

Para diante de Beatriz que está abotoando a blusa, e diz; “- Vamos embora!” Corte. 

A câmera enquadra os faróis acesos do Opala preto que passa por ela, ficando visíveis somente as 

luzes traseiras vermelhas, depois que passa. Ouve-se o som do motor do carro que se afasta. Corta. 
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26:00 Num dia claro, numa vereda no meio da caatinga, o vaqueiro Antônio, de chapéu de couro 

na cabeça e de espingarda na mão, anda como quem espreita algo ou alguém. Ouve-se somente o 

som das solas de suas botinas sobre as pedras do chão. A câmera o tem de frente, em plano aberto,  

e recua enquanto o vaqueiro  avança. A câmera para e o vaqueiro armado passa por ela, ficando de 

costas. Antônio continua andando sorrateiramente e de olhar fixo em um ponto que não sabemos 

exatamente qual. Levanta a arma, prepara a mira e aponta para um mato à sua frente. Corte. Em 

plano fechado, câmera mostra no chão, ao pé da árvore, um teju-açu, uma espécie de lagarto típico 

da região. Ouve-se e vê-se a fumaça do tiro. Corte. Câmera em plano fechado e em plongée 

enquadra o bicho que se debate até morrer. Corte. Antônio vem pela vereda, com a arma pendurada 

nas costas, trazendo o bicho morto pendurado pelo rabo. Ele olha intrigado mais à frente, passa pela 

câmera divisa alguma coisa por sobre uma pedra grande à sua frente. Ele estica o pescoço e 

espreita. Corte. 

Em plano médio, a câmera mostra Elói Dantas e outros dois homens munidos de prancheta, martelo 

e um teodolito sobre um tripé. Um dos homens olha pelo visor do teodolito e afirma: “- São 80 

metros.”  

Elói, com a camisa aberta, mostrando o peito, olha para o outro homem e esse, segurando um 

martelo em uma das mãos e uma pedra na outra, aponta para a frente, lhe diz: “- O veio mestre deve 

avança uns 300 metros para além daquela cerca, lá.” 

Elói: “- E aquele vaqueiro analfabeto teimando que a terra é dele. Mas na minha frente ele não 

atravessa, não. A mina é minha. A terra era de meu pai. Corte. 

O vaqueiro Antônio continua a espreitar de longe a conversa de Elói e os técnicos. De repente, ao 

fundo do quadro, entra em cena Beatriz empunhando uma espingarda. Ela diz: “- Teje preso! Dando 

uma de guerrilheiro, vaqueiro?” 

Antônio se volta e a vê. Ele tenta se afastar, mas ouve-se a voz da mulher, que está fora de quadro 

agora,  perguntado: “- O que é que tá fazendo aqui?  Corte. 

Beatriz enquadrada em plano médio entra em cena pela esquerda, apontando a arma e andando em 

direção Antônio.  A câmera na mão a acompanha enquanto ela ordena: “- Anda! Vá andando! 

Anda! Está espionando a gente? ”  

Antônio entra em quadro. Ele está de costas para a câmera e sob a mira da espingarda de Beatriz 

que, também de costas pra a câmera, segue gritando: “- Vá! Ligeiro! Corte. 

A câmera enquadra Beatriz e Antônio de frente. Ela está atrás dele e ainda apontando a espingarda 

para sua cabeça. Corte. 
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Elói está junto aos técnicos quando avista a esposa apontando a arma para o vaqueiro. Rapidamente, 

dirige-se a eles, dizendo: “- mas o que é isso, Beata? É o nosso velho amigo Antônio?” E dirigindo-

se a Antônio, diz: “- Meu caro Antônio, não leve a sério...” A câmera se desloca de da direita para a 

esquerda, abandonando Elói e enquadrando Antônio com o teju-açu na mão estirada junto ao corpo, 

espingarda presa às costas com a alça transpassando seu peito, sob o seu chapéu de vaqueiro, 

olhando indignado para Beatriz de espingarda empunho, mirando nele.  

Ela diz: “ – Preso. Eu prendi o vaqueiro!” 

Beatriz se move, a câmera a acompanha, ficam enquadrados Elói e Beatriz com a arma apontada 

pra frente, e os técnicos e o carro que os levou até ali, ao fundo.  

Elói enxuga o suor do rosto com um lenço e grita: “- Porra, Beatriz! Te manda pô carro! Sai fora!” 

Ela abaixa a arma e sai andando, ao tempo que diz: “Droga! Ele estava espionando agente! “ 

Agora em quadro estão Antônio carregando seu teju-açu e sua espingarda às costas à direita, e Elói 

todo vestido de branco, com a camisa aberta e mostrando o peito à esquerda. Ao fundo a terra seca e 

a rala vegetação da caatinga. Elói, dirigindo-se a Antônio, diz: “- Não a leve a sério, Antônio. Ela 

gosta de brincar. A câmera se aproxima da dupla, girando em volta deles. Elói se movimenta coça o 

rosto, e Antônio permanece estático, olhando para o filho do coronel Severo Dantas. Elói vira-se 

para Antônio e diz, enquanto roda ao redor do vaqueiro e a câmera roda ao redor de ambos: “Ela é 

uma mulher livre. Você é livre, Antônio.” 

Antônio, diz, enquanto a câmera gira em torno do bicho morto que o vaqueiro deitou no chão: “- É, 

mas você vão ter que lutar muito para tomar estas terras. A terra é de Deus, do sol, do vento, da 

chuva, é de quem chega primeiro trabalha nela, vive nela e morre nela, seu doutor!” 

A câmera que estava enquadrando somente Antônio em plano médio enquanto ele dizia as últimas 

palavras da sua fala, agora enquadra Elói, de branco, como convém a um coronel, e o acompanha 

enquanto ele se aproxima do vaqueiro, dizendo: “- Ideias passadas, Antônio, do tempo do meu pai, 

do meu avô. Vocês aqui querem viver como no século passado, imóveis como estas pedras. 

Precisamos quebra essas pedras, triturá-las. Você poderia fazer isso, Antônio? Claro que não! Quem 

é você? Um vaqueiro sem serviço desde a morte de meu pai. Seu tempo aqui acabou, Antônio. Mas 

eu sou seu amigo. Eu estendo a mão pra você, Antônio.”  Elói estende a mão para o vaqueiro, que 

permanece imóvel. Elói, então, bate no ombro de Antônio e lhe diz: “- Vamos conversar? Venha no 

meu carro.” E sai andando em direção ao carro. Antônio permanece estático, sem dar uma palavra.  

Elói percebendo que Antônio não o vai acompanhar, sai de quadro em direção ao carro. Antônio 
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permanece onde esteve desde o início da conversa, tendo à sua frente, estirado e morto, o teju-açu. 

Corte. 

O carro, um jipe de fabricação brasileira da marca Gurgel, está com as portas abertas, com os 

técnicos e Beatriz dentro, aguardando a entrada de Elói para partir. Elói lança um último olhar a 

Antônio antes de entrar, entra, fecha a porta do carro que arranca. Corte. 

Antônio, ainda no seu lugar, abaixa-se, levanta do chão pelo rabo o teju abatido e fica olhando o 

carro sair e depois parar mais adiante. Beatriz deixa o volante, abre a porta do carro e  lança um 

grito de provocação a Antônio: “- Ei, vaqueiro? Quer vender o camaleão? “ 

A câmera volta para Antônio, que coloca o teju no ombro, vira-se para a estrada e começa a andar 

para o fundo do quadro. 

Beatriz volta para o carro, bate a porta e toca o jipe que sai de quadro roncando o motor. Corta. 

  

30:47 Câmera enquadra em plano fechado o fogão a lenha da casa de Maria dos Remédios, a 

mulher negra, em cuja casa abrigou Tião. O teju-açu morto por Antônio é depositado sobre o fogão. 

A câmera abre o plano e enquadra o vaqueiro Antônio que fala para Maria dos Remédios, enquanto 

passa em frente à câmera e deixa o quadro: “- Foi difícil encontrar um, comadre.”  

Maria sorridente, em frente ao fogão, levanta o teju pelo rabo e diz: “- A banha serve para 

remédio.” 

A câmera agora acompanha Antônio que entra pela casa até encontrar Tião deitado na rede. 

“- Boa tarde, Tião.”, diz Antônio. 

“Senta, compadre Antônio.”, diz Tião. 

Antônio senta-se num tamborete próximo à janela que ilumina o interior do cômodo. Tião está na 

rede, de costas para a câmera e ouve o relato do vaqueiro: 

“- Tião, o menino do finado Severo Dantas tá doido. Ele agora deu de toma minhas terras. E a 

mulher tá pior ainda. Botô a espingarda no meu pé do ouvido e disse: ‘teje preso’. “ 

Em quanto isso, a edição mostra cenas de Maria abanando o fogo no fogão a lenha e cozinhando o 

teju.. 

Tião responde da rede: 

“- Minha peixeira tá cega.” 

“- Pois me dê que eu amolo.” Rebate Antônio.  

“- Tão se mexe na rede, coloca os pés no chão e diz: 

“- Home, eu acho que vou comprar uma nova.” Corte.  
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31:47 Do lado de fora da casa, sob o sol, vê-se os braços de um homem que estica o couro de um 

teju-açu com pregos sobre uma madeira. Quando a câmera abre o plano, vê-se que é um dos ciganos 

daquela trupe do início do filme, que trabalha à beira do açude. Semíramis aproxima-se, entrega-lhe 

um prato de comida e se senta ao seu lado num tronco sobre o chão. O homem come um bocado, 

vira-se para Semíramis e diz: “- A viagem é longa. Prepare o povo.” 

Semíramis responde: “- Viajar... não parar nuca... os meninos estão cansados. É a sina da gente.” 

A câmera deixa o casal e passeia numa panorâmica para à direita por todo o acampamento: um 

homem que toca um violão deitado no chão, outras pessoas que comem sentadas no chão, e Salomé, 

em pé, que fala aos demais: 

“- Nesta madrugada a Estrela Dalva brilhou muito. Amanhã cedo, ao romper do dia, podemos 

partir.” Corte.  

 

32:52 Elói Dantas de roupão, sunga, chinelos de borracha e toalha sobre os ombros caminha até a 

beira de uma piscina e fala com Beatriz que está dentro d’água: 

“- Beata, os gringos chegaram. Amanhã, sertão!” 

Beatriz termina o mergulho, pega o cantil que está à beira da piscina, tira a tampa e bebe o que está 

no seu interior. E com a voz de quem está embriagada, fala: “- Sertão! De novo? Ai... Desisto... me 

deixa na piscina!” e sai nadando até o meio da piscina, de onde grita: “- Elói, você fica com o 

sertão. Ele é todo seu. O dono do sertão!” Ela solta umas gargalhadas, dá umas braçadas e  canta 

uma canção meio sem nexo que fala do Sertão do Seridó.  

Elói, à beira da piscina, a adverte: 

“- Beata, Beata, você está bebendo demais. Está me saindo muito caro. Sua última ‘cana’ me torrou 

duzentas ‘milhas’. Numa dessas você fica.” 

Beatriz, na piscina, diz debochando: -“ Somente?” 

A câmera em contra plongée dá a Elói uma estatura maior. Ele, olhando para o alto, diz:  “- Meu 

sonho é muito maior. Não posso descer toda hora pra te buscar.” 

Beatriz, ainda na piscina, solta gritinhos debochados enquanto Elói dá sua fala de grande homem de 

negócios visionário. 

“- Meu amor, você precisa se convencer do se papel: a esposa do Doutor Elói Dantas!” Corte.  

 

TEXTO: a mulher no filme (do povo: trabalhadora X elite: decadente) 
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34:34 Num restaurante, a câmera fixa mostra que, ao redor da mesa, estão Elói, Beatriz e mais três 

homens. Elói está na cabeceira e Beatriz está à sua direita. O garçom, um homem negro, vestindo 

um paletó vermelho, roda a mesa servindo as taças dos comensais. A certa altura, Elói levanta-se e 

propõe um brinde: “- Senhores, um brinde: Dinheiro, saúde e amor!” Nesse ponto, a edição coloca o 

rosto de Beatriz em primeiro plano, lançando para Elói um olhar debochado. Câmera volta a 

enquadrar o grupo, tendo Elói ao fundo. Um dos “gringos”, aquele que está sentado à sua esquerda, 

dirige-se a Elói num português cheio de erros e sotaque: “- Nossa companhia está muito contento de 

estar em seu país. Scheelita é um mineral de grande futuro.” 

Um outro homem que está sentado à mesa, este um brasileiro, dirige-se a Elói: “- Dr. Elói, eu estou 

disposto a partir no momento que o senhor determinar.” 

Elói responde: “- Então, você vai partir amanhã mesmo.” 

A câmera muda de campo e agora, enquadra um dos “gringos” sentado ao lado direito de Beatriz, e 

Elói, do seu lado esquerdo. Beatriz está embriagada e começa cantar em inglês. O “gringo” olha 

para a esposa de Elói, enquanto ela canta “- I wanna go way... I gonna go to London...” 

O “gringo” vira-se para  Beatriz e lhe pergunta: “- Misses Dantas, não gosta de seu país?” 

Beatriz deita a cabeça no ombro do homem e responde com a voz empastada: “- I prefer so mutch 

England, Netherland, Germany...” e continua com a cabeça deitada em seu ombro. 

O “gringo”, vira-se para o outro estrangeiro e diz: “-  She said England! Did you see that, John?” 

Elói intervém: “- Oh, please, mister! She is completely drunk.” E virando-se para o estrangeiro à 

sua esquerda, fala: “- This nigth is a important nigth. My country is very proud to recive you. 

Belive....” Elói tenta continuar seu discurso em inglês, mas o estrangeiro que está sentado ao lado 

de Beatriz começa a cantar alto uma canção na sua língua, a brincar com Beatriz, e o interrompe. O 

homem da esquerda chama a atenção do outro que canta, e Elói para de falar, percebendo que o 

jantar desandou... Ouve-se ao fundo um piano tocando a melancólica “Sonata ao Luar” ( Sonata 

no. 14) , de Beethoven. Corte para as mãos do pianista dedilhando as teclas, (Paulo Lira, 

*24/07/1903; + 22/12/1979, 400 nomes de natal, Org. Rejane Lopes Cardoso). Sobre a Sonata se 

sobrepõem-se as vozes do “gringo” e Beatriz, que cantam “Oh, dear Mathilda...”  Corte.  

 

37:00 No sertão, sobre uma cerca de varas, a câmera enquadra em primeiro plano uma cabeça 

descarnada de boi, e, quando vai se afastando, mostra ao lado da cabeça, a pele do boi esticada, 

secando ao sol.  
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Ouve-se a voz de Antônio em Off92:  “- Meu boi não está morto, não. Virou folia.” Nesse ponto da 

fala, a câmera muda de campo e enquadra Antônio parado, calado, olhando a pele esticada e a 

cabeça descarnada, em frente a uma casa de pau-a-pique, de onde uma chaminé solta fumaça. A fala 

em Off segue: “-Tá solto no pasto, misturado com a rama seca do mato, com o ganido dos 

cachorro...” Antônio tira os olhos dos restos do animal e se retira da cena. A câmera fecha o plano 

na fumaça da chaminé.  

 

38:00 Dentro da casa, Maria do Remédios está ajoelhada em frente ao pequeno altar que tem na 

sala, acendendo uma vela. A câmera inicia a cena fechada na mão de Maria que está de costas para 

a câmera e virada para a mesa,  depositando a vela sobre o altar. Câmera vai abrindo até enquadrá-

la totalmente. Maria se benze, se levanta, vira de frente para a câmera e deixe a sala em direção ao 

outro cômodo. A câmera a companha pela escuridão da pequena casa à noite até que a mulher 

chegue na sala, onde está Tião. Maria está à esquerda do quadro, em primeiro plano. Tião é visto ao 

fundo, agachado, fazendo uma armação de madeira e arame.   

Maria, olha para o alto através da porta aberta, volta-se para Tião, e fala: “- Sua estrela apareceu 

hoje. Ela é bonita, radiosa. De madrugada ela vai vir de novo. Ela nasce ali.” E aponta para algum 

lugar no céu.  

A câmera agora enquadra somente Tião sentado no chão, ajeitando a armação de madeira. E fala de 

Maria prossegue em off: “-  No terceiro dia já é tempo dos banhos. Um banho pra cada sapo que tu 

tem aí amarado na cabeça. Enquanto isso, Tião olha e admira a armação que acabou de concluir. E 

fala sorrindo, enquanto olha para a armação: “- Amanhã, eu vou atrás de Antônio.” Corte. 

 

38:51 A cena tem início com a câmera fechada nos chifres de uma cabeça descarnada de boi e o 

rosto de Antônio ao fundo. A câmera vai abrindo e mostrando que a cabeça do animal foi atrelada à 

armação de madeira feita por Tião na noite anterior. Admirando o esqueleto de madeira, Tião 

exclama: “- Vai ser um boi de fama!”,  e sorri. Ele entra debaixo da armação e a segura por sobre 

sua cabeça, deixando a cabeça do boi voltada para a frente. E começa a brincar de atacar Antônio, 

fazendo sons de mugido com a boca. Antônio entra na brincadeira e fica “toureando” o boi 

escaveirado, rindo e dizendo coisas como : “Ô, Boi! Vem cá, boi bonito! Ôaah!”, enquanto Tião sob 

a carcaça de madeira investe contra Antônio. Os dois homens se divertem no terreiro, ao lado de 

uma casa de alvenaria e de algumas galinhas que ciscam no terreiro poeirento. Ao fundo ouve-se 
																																																								
92 Off records: expressão em língua inglesa que quer dizer fora da gravação, for a da tela. Refere-se ao não diegético, 
aquele que não tem origem na imagem que se vê na tela. 
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uma sanfona. A câmera ágil acompanha os movimentos bruscos da brincadeira do “boi” e do 

homem. O vaqueiro Antônio segura o “boi” pelos chifres, os dois homens brincam, e a câmera vai 

se afastando até enquadrar toda a ação e o ambiente que a cerca. Corte.  

 

39:40 Câmera passeia por um mercado, uma feira de interior, ao som de um acordeom. O plano 

sequência tem início no tabuleiro preto onde um homem de chapéu se apoia, entra por um corredor, 

passa por uma mulher, por duas crianças, por uma mesa onde dois homens usando chapéus pretos 

de massa estão sentados juntamente com uma mulher que compra ou vende alguma coisa. Um dos 

homens, guarda dinheiro em uma bolsa. A câmera segue seu passeio enquanto uma voz masculina 

apregoa um livro de versos e chama o povo para comprar. A câmera chega até um local no mercado 

onde está Tião rodeado por pessoas interessadas no que ele diz, por um homem tocando pandeiro e 

por um sanfoneiro cego que toca e enche o ambiente com sua música. É de Tião a voz que vende os 

versos. Ele está anunciando um livreto com a história do Padre Rolim: “- ... o padre que comeu a 

onça! ABC de minha autoria que, em breve, eu venderei nesta feira!” A câmera segue seu passeio 

pelos rostos dos que o rodeiam enquanto o poeta trombeteia os versos do ABC que escreveu. Em 

off ouve-se sua voz: “O castelo do Padre Rolim era um mundo de muita fantasia, paixão presepada 

e alegria. Existia no centro do sertão.” Tião sai de perto dos músicos e segue andando pelo mercado 

sendo acompanhado pela câmera e pelo música que sai da sanfona. Passa por uma máquina de moer 

cana e entra em um box do mercado onde o vaqueiro Antônio, sentado a uma mesa coberta por uma 

toalha vermelha, o chama e comenta: “- Ô, Tião, a feira tá é ruim, hoje, hein?” Tião responde 

jogando sobre a mesa os livretos: “- Tá fraca. Não vendi nenhum ABC!”.  Antônio prossegue: “- E 

eu que não vendi o diabo do couro do boi!” Tião, dirigindo-se a alguém que está fora do plano, 

pede: “- Ô, cumadi, me dá de comer aí. E uma cachaça” Uma voz feminina responde em off: “É pra 

já, meu senhor.” A mulher aparece entrando pela esquerda do quadro e entrega um prato a Tião. 

Antônio levanta-se da mesa dizendo: “- Tião, vou-me embora.” E sai. A câmera muda de eixo e 

mostra Tião sentado só à mesa, comendo. Em off, ouve-se sua voz declamando um poema:  

“ Ninguém tem mais dinheiro para comprar poesia. 

O suor de cada verso vale o sal de cada dia?  

Qual o dever do poeta beirante da fantasia? “  

 

41:00 Na tela, entra por corte seco a imagem de um mandacaru em plano fechado up. Como BG, 

uma zabumba marca um ritmo sincopado e é acompanhada por uma viola que ponteia uma melodia 
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vibrante. O plano vai abrindo e mostrando  todo o vegetal espinhoso até chegar no chão. A câmera 

sai do chão e do mandacaru e vai subindo até enquadrar um castelo ao fundo. Corte. 

 

Em off, a voz que declamava a poesia na cena anterior prossegue, depois de breve pausa:  

“- No meu castelo, a gente chega num rodamoinho que sobe e desce” 

 

A câmera em plongée mira um homem vestido como um cangaceiro que está olhando pra cima. 

Corte. 

Em plano aberto, com a câmera no chão e em plano baixo, o castelo é mostrado por outro ângulo, 

pela lateral. Em primeiro plano está o cangaceiro, de costas, olhando para um homem de surrão 

branco, em pé sobre a base de pedra de um cruzeiro de madeira. Ao fundo está o castelo. Nuvens 

carregas e cinzas tomam boa parte do azul do céu. Corte. 

 

A voz em off prossegue:  

“- Lá no fundo, poço profundo  

No fundo o poço, o oco do breu.” 

  

A câmera no chão mostra as torres do castelo de tijolos vermelhos e vai baixando até mostrar alguns 

cangaceiros montando guarda ao redor do castelo. A câmera passeia e descortina um a um os 

integrantes da guarda do castelo. Um deles está abraçando e beijando uma moça de vestido 

vermelho; os demais, empurram armas e vigiam. Corte. 

Voz em off: Por três dias fiquei enfurnado no meu castelo 

E mandei meu braço-direito fazer penitência 

Se purificar pra luta.” 

No interior do castelo, câmera à altura dos olhos, aproxima-se de um portal com grade de ferro até 

enquadrar a paisagem do serrado no lado de fora, através da trama da grade. Corte 

Do lado de fora do portal, tendo a grade às suas costas, está um homem (o mesmo ator que 

interpreta Tião, Lenício Queiroga)  vestindo um surrão branco, carregando um espingarda num 

ombro e um embornal de couro no outro, e fumando um charuto. Entende-se que é o Padre Rolim 

em seu castelo. Câmera aproxima-se do seu rosto, e o religioso fala olhando para a câmera: “- 

Agora, é tempo de sair com meu bando pela estrada. Uma guerra dura e longa nos espera”. Ao final 

da fala, ele tragada a fumaça do charuto e a solta em direção  à câmera. Corte 
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O plano aberto mostra o mesmo ambiente da cena anterior, o portão de ferro do castelo, só que 

agora vemos o pátio à frente do portão, um baú coberto de couro e cravejado de metal na parte alta 

de uma escadaria. Alguns cangaceiros montam guarda. O religioso está novamente dentro do portão 

de grade de ferro. Ele chama por Travo Doce. Um cangaceiro sai da sombra do muro à esquerda e 

sobe dois degraus da escadaria ao centro da tela, respondendo: “- Pronto, meu padrinho!” 

Padre Rolim, ainda por trás da grade do portão, que lhe faz sombras no rosto, dá uma ordem: “- 

Você vai guardar o  tesouro do povo.” Abre o portão e caminha sério, solene em direção à câmera. 

Corte. Câmera no contra campo enquadra o cangaceiro Travo Doce ao centro e mais quatro outros 

cangaceiros armados, ao fundo, no pátio do castelo. Num canto de parede, vemos um pote de barro 

branco usado para guardar água. A câmera se aproxima e Travo Doce sobe mais um degrau para 

chegar mais perto do Padre Rolim. Corte. Em plano fechado, vemos que Padre Rolim oferece ao 

cangaceiro sua mão. Câmera vai abrindo e mostrando a ação reverente do rapaz beijando-lhe a mão 

com os olhos voltados para seu rosto. O cangaceiro respeitoso declara: “- Meu padrinho falou, é a 

lei.” Entre os dois está o baú recoberto de couro e tachas de metal, provavelmente com o tesouro do 

povo dentro.  Nada se ouve além das vozes dos dois. Corte. 

  

42:34 Padre Rolim dorme em sua rede. Uma foco de luz ilumina do rosto ao tronco do homem 

adormecido. Em BG, ouve-se uma melodia simples executada por uma flauta. Corte. Câmera fixa 

mostra um ambiente escuro, com sombras de uma grade sendo projetadas numa parede. Ouve-se a 

respiração de um animal, um ronco. A sombra de um braço invade a área iluminada do quadro. 

Corte. Câmera frontal acompanha uma figura humana, negra, parcamente iluminada. O som da 

flauta prossegue no BG. Um ralo feixe de luz revela seios na figura humana, que continua andando 

e roncando como um animal. A figura se aproxima da rede onde dorme o Padre Rolim. No escuro 

do ambiente que parece o castelo de Rolim, uma figura trajando elmo e armadura empunha uma 

espada. Corta para Padre Rolim dormindo a sono solto. As sombras da figura híbrida, meio 

humana e meio animal, cobrem o corpo do Padre na rede. Um braço negro, com manchas como as 

de onça entra em quadro em direção ao rosto de Rolim. Corte. A pessoa de armadura, elmo e 

espada nas mãos marcha no quadro no sentido direita esquerda. Corte. Rolim na rede com o corpo 

da mulher-onça por cima do seu. Ele arfa, ela ronca, eles se enroscam e fazem sexo. Corte. A 

pessoa de armadura e elmo, ao lado da rede onde estão Rolim e a onça, segura a espada à frente do 

rosto, pronta para dar um golpe. Vê-se o golpe sendo desferido pela sombra projetada na parede. 

No BG: o som de um baque e o cocoricar de um galo. Corte. Padre Rolim se mexe na rede agitado. 
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Novamente, no BG, o canto do galo. A imagem de uma lua cheia sobre o céu negro surge na tela e, 

numa edição frenética, se reveza com outra imagem do nascer do sol por entre nuvens. (É a 

primeira vez que a edição sai do seu ritmo normal e se agita). É dia no castelo e o Padre Rolim 

aparece de costas para a câmera em plano americano. Um dos cangaceiros do grupo toca o sino 

energicamente. Corte. Padre Rolim está no seu quarto, saindo da rede. No chão, deitada em uma 

esteira ao pé da rede, está uma mulher branca dormindo. A câmera circula pelos corredores escuros 

do castelo até chegar a uma porta em formato de arco que leva para a parte externa. Corte. O 

cangaceiro bate mais um pouco o sino, para e encontra-se com o Padre Rolim numa varanda. 

Rolim, vestindo seu surrão branco e portando a arma e o embornal,  boceja, espreguiça, olha ao 

redor e virando para o cangaceiro ao seu lado, pergunta: “- Onde deixou o resto do bando?” O 

cangaceiro responde: “-  Tá tudo escondido na gruta do morcego. Os dois personagens se 

movimentam até uma escada do lado de fora da varanda. A câmera os acompanha. O cangaceiro 

senta-se no chão; Rolim se espreguiça e boceja mais uma vez. A câmera vai abrindo e mostrando 

mais cangaceiros sentados do lado de fora do castelo. A mulher de vestido vermelho da cena 

inicial do castelo esta junto de um deles. Rolim dá o comando: “- A cidade que eu quero tomar tem 

dois caminhos: um pelo Reino do Juremá e outro pelo Reino do Vajucá. Ô, Cris, você leva uma 

parte do pessoal pela frente. Galego Satanás, você conhece o caminho. Agora, é a lei da guerra no 

sertão!” Corte. Jurema 

 

 

46:12 Do lado de fora da casa de Maria dos Remédios, ela e Tião estão numa rede pendurada 

em árvores. Tião está deitado, espreguiçando, de frente para a câmera; Maria está sentada afagando 

o peito do homem, de costas para a câmera. Depois de bocejar, Tião fala com uma cara sorridente  

para a mulher: “- Eita sonho da bexiga!” Maria, ainda afagando o peito de Tião,  pergunta: “- O 

que foi, Tião?” Ele responde: “- A história do padre que dormiu com a onça. Vou fazê um ABC 

pai-d’égua pra ninguém botá defeito. Maria: “- Que história bonita é essa?” Tião: “- Eu só não 

entendo porque dei de sonhar com essa onça... é cada sonho da moléstia!” Câmera inverte o campo 

e vê-se  Maria de frente, sentada na rede ao lado de Tião. Ela, carinhosamente,  diz a Tião: “- Você 

vai ver só quando beber da jurema. Aí, sim, você vai ver o que é sonho! Vai fazer cada toada... vai 

falar inté com as árvores” e se recosta na rede. Corta. Maria está caminhando pela caatinga. 

(interrupção da imagem – ROLO 5 – 46:56 a 47: 18) Câmera passeia pela caatinga até encontrar 

Maria dos Remédios que anda ao lado de pés de jurema e de xique-xique sobre um chão coberto de 
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pedras. Ela carrega um embornal atravessado no peito e um facão na mão. Para diante de um pé de 

jurema, pega num galho e o observa. Pega uma folha e leva à boca. Mastiga. Abaixa-se e começa a 

cortar pequenos galhos secos da árvore. Espeta o facão na terra e abre o embornal para guardar o 

que colheu. Colhe mais folhas e vai guardando na bolsa. Pega novamente o facão e desfere golpes 

no tronco da árvore. Corte. A câmera agora enquadra Maria de frente  por entre os galhos da 

jurema. Ela está golpeando a árvore para retirar parte da sua casca. Corte. Câmera volta a 

enquadrar Maria pela lateral. Ela segue agachada ao pé da jurema retirando partes da casca do 

tronco da árvore. A cena é longa e bela. Maria sai de baixo dos galhos da jurema e deixa o quadro. 

Ouve-se trinar de passarinhos. Corte. Do lado de fora de sua casa, tendo a parede de sopapo como 

fundo, em plano americano, a câmera mostra Maria pilando as cascas da jurema com a mão de 

pilão. Corte.  

Maria está novamente na mata e, mais uma vez, colhe casca da jurema e guarda no seu embornal. 

Ela levanta-se, caminha até uma pedra e senta-se nela. Como BG, ouve-se a voz de uma mulher 

cantando um ponto de Jurema: “- Me de licença de eu saudar a jurema nas horas de deus e amém. / 

Arreia, jurema, arreia e vamos trabalhá. .” Em plano fechado, vemos Maria sentada na pedra, 

mascando e cuspindo a casa da jurema várias vezes. Corte . Maria agora está sentada sobre uma 

esteira do lado de fora de sua casa. Ela escolhe e cata alguns dos ramos e das cascas que estão 

espalhados sobre a esteira, e os guarda na sua bolsa presa ao corpo. No BG, a voz feminina segue 

cantando: “- ô, trabalha com a ciência que Jesus precisou mandá.”Corte.   

 

 

50:30 Em plano médio, vemos o casal Beatriz e Elói Dantas numa varanda, à luz do dia. Em 

primeiro plano, Elói coça e esfrega o nariz com seu lenço de pano branco. Beatriz, ao fundo, o olha 

com um certo desprezo. Eles se entreolham . Corte. Câmera do alto da varanda enquadra um velho 

Jeep rodeado por homens armados e pelo motorista e braço-direito de Elói. Em off, Elói pergunta: 

“- Quantos homens vieram?” O seu motorista-capanga responde: - Truxe seis, meu patrão. Tudo 

cabra disposto. ” Corte. Câmera em plano aberto enquadra a casa grande e branca, arrodeada de 

varanda, onde estão Elói e Beatriz, no chão, o jipe e os homens armados. Estes estão de costas.  

Elói do alto do alpendre dá a ordem: “- Queimem tudo! Não quero nada de pé.” E caminha em 

direção à porta da casa. A câmera o acompanha, enquadrando totalmente a frente da casa, o carro e 

os homens. Da varanda, Beatriz fala: “- Ah, agora, sim, você vai ter pinta de dono!” Elói, mais 

exaltado, grita: “- Queimem tudo! Queimem aquela merda toda!” Corte. 
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51:22 No escuro da tela começa a surgir um foco de luz. Quando a chama aumenta, vê-se o 

motorista-capanga segurando uma tocha e acendendo outra que está na mão de outro homem.  No 

BG , uma música típica nordestina tocada num acordeom cresce até o corte. 

 

52:50 À noite, num quarto de hotel, está o casal Elói e Beatriz. Ele anda pelo quarto agitado e ela, 

sentada à frente de um espelho, toma um sorvete e admira seu reflexo.  A câmera vai se 

aproximando de Beatriz sentada a frente do espelho. A mulher fica à esquerda do quadro, de costas 

para a câmera; seu  reflexo está no centro do quadro, de frente. Ela inicia a declamação do poema 

“Soneto infernal”, de Bocage, pausada e mecanicamente, enquanto desenha um círculo penetrado 

por uma reta no espelho, com o sorvete que tem à mão : “Dizem que o rei cruel do Averno imundo / 

tem entre as pernas caralhaz lanceta / para meter do cu da aberta greta /  a quem não foder bem cá 

neste mundo.” Corte. 

 

53:29 À noite, do lado de fora da casa do vaqueiro Antônio, homens com tochas na mão vão 

ateando fogo nos telhados de palha. O motorista-capataz vai dando as ordens: “Agora, depressa! 

Por trás da casa!” o fogo se alastra e toma toda a casa. Em BG, um forró é executado com 

sintetizador e guitarras. Corta. 

 

53:47 Beatriz está deitada na cama do hotel. Meio alterada, diz: “- Elói, você não existe mais. 

Você está derretendo, meu querido.” Elói vestindo robe de chambre preto com bordados nas costas, 

se aproxima da mulher deitada e lhe afaga os seios. Ela tira uma arma da cintura da calça jeans e 

aponta pra ele. Ele sai de cima dela, irônica e pausadamente: “- Calma, meu bem!”. Corte. Beatriz 

na cama, aponta a arma para a câmera, que se afasta. No BG, o mesmo forro eletrônico da cena do 

incêndio da casa. Corte. 

 

54:11  Volta a cena da casa de taipa totalmente tomada pelo fogo. BG: o forró eletrônico segue em 

volume crescente, misturado ao crepitar das chamas. Homens saem correndo da cena. Corte. 

 

54:26 Câmera fixa, pelo centro do quadro entra em cena Antônio carregando seu gibão às costas. 

Tião está fazendo uma fogueira e ajeitando a cabeça de boi na vara que levanta a lona do 

acampamento. Antônio pendura sua roupa sob a lona e, de peito nu, vira-se para Tião, dizendo: “- 
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Daqui não saio, Tião.” “- Larga de ser teimoso. Fica com a gente, homem!”, responde Tião. 

Antônio revida: “-  Saio, Não, Tião! Só morto!” Corta. 

55:03 Maria dos remédios, usando um chapéu de palha e sua saia florida habitual, anda pelo mato 

como quem procura algo. De pois de algum tempo, ela se agacha e retira do meio do mato um 

cordeirinho e o leva ao colo. Enquanto isso, ouve-se sua voz em off, que profetiza: “- Vai haver um 

sacrifício... Sangue derramado... Sangue sujando os olhos... vai despertar o fogo ... pra morrer a 

tempestade ... vai haver uma testemunha ... depois, folia e fartura... um rio de gente no sertão...” 

Corte. 

56:05 Em plano aberto, a câmera flagra Tião enchendo as ancoretas encaixadas no lombo de um 

jegue com a água de um açude. Corte. Maria vem de dentro da casa e encosta na porta, que está 

com a metade de cima aberta. Com um graveto em brasa, ela acende um pequeno cachimbo de 

haste comprida e fina.  Corte. Tião anda pela mata puxando o jegue carregado das ancoretas cheias 

d’água. Maria dos remédios está fumando seu cachimbo debruçada na metade da porta que está 

fechada. A câmera está no alto e vai abrindo e enquadrando a fachada da casa toda enquanto  Tião 

puxando o jegue carregado de água entra em quadro  e o atravessa da esquerda, para a direita até 

sair de quadro. Eles não trocam palavras nem olhares. No BG, uma cantiga é cantada  a capella por 

uma voz feminina anasalada: “ Você tem cachaça aí? Eu também sou bebedor. Uma garrafa que eu 

tinha caiu no chão, se quebrou. Você tem cigarro aí? Eu também sou fumador. Uma pontinha que 

eu tinha caiu n’água e se molhou.” Corte. 

 

57:08 Câmera fixa na altura dos olhos enquadra uma vereda na mata. A galope em seu cavalo, 

vestido com suas roupas de couro de vaqueiro, surge Antônio no fundo do quadro. O homem sobre 

o animal se desloca do fundo do quadro em direção à câmara. A certa altura, desvia para a esquerda 

e a câmera o acompanha. Corte. Em plano mais fechado, Antônio e seu cavalo passam da direita 

para a esquerda, paralelamente à câmera, até serem vistos de costas. Chegam a uma casa velha e 

avarandada. No BG, uma voz canta a capella: “o boi que dança comigo / no sertão de minha mente/ 

tem toda pele de prata / tem diamante nos dentes / brilha no sol com a gente/ no terreiro da alegria / 

terra coberta de fogo / e fome de fantasia / o boi que dança comigo / no batifum das matracas / tem 

nos olhos dois açude / tem nos chifre duas faca/ fica feroz em meu peito / sonhando as água da 

enchente / é o próprio boi da fartura / que vive longe da gente”. Antônio apeia do animal e prende a 

rédea a uma estaca. Corte para o detalhe de Antônio amarrando as rédeas na estaca e olhando para 

dentro da casa por uma janela. Ele arrodeia a varanda, chega em frente à porta de entrada e tira o 
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chapéu da cabeça. Corte para o interior da sala. Câmera em frente à janela aberta, por onde entra a 

intensa luz do sol, capta a entrada de Antônio pela porta na lateral direita. Na sala, quase nenhum 

móvel. Um quadro na parede ao lado da porta e uma espreguiçadeira. Antônio atravessa a pequena 

sala. Corte. Câmera enquadra em perspectiva o corredor e Antônio ao fundo, ainda na sala. O 

homem toma o rumo do corredor e caminha para a câmera. No meio do corredor, vira e entra numa 

porta à direita. Ouve-se o tilintar metálico dos estribos que leva atrelados aos pés. Antônio procura 

por alguém. Revista outros cômodos até chegar na cozinha. Passa pela pia encimada por prateleiras 

com algumas panelas de alumínio e chega a uma despensa, onde está um velho sentando num 

tamborete em frente a um grande cesto de palha. As palhas e as espigas de milhos espalhadas pelo 

chão nos deixa saber que o velho está debulhando o milho seco. O ambiente é escuro, iluminado 

pela luz que entra por uma porta. O senhor sentado diante do cesto é recortado da escuridão por essa 

luz. As paredes estão descascando, um aparador e um guarda-comida são os poucos móveis que 

preenchem ao cômodo. O vaqueiro, ao entrar na despensa, saúda: “- A benção, tio.” Ao que o velho 

responde: “- Deus te abençoe e louvado seja! Eu sei o que ocê qué. Vem comigo!”. Levanta-se com 

dificuldade do tamborete apoiando-se num cajado. Os dois homens saem pela porta. A Câmera os 

acompanha. Corte. A música. 

 

59:26 Do lado de fora da casa Antônio e seu tio são seguidos pela câmera. O velho veste calças e 

camisa de mangas compridas de algodão e usa um óculos de sol. Apoiado em seu cajado, anda pelo 

terreiro em direção a um portão, sempre seguido por Antônio, dizendo: “- Até que enfim vem 

alguém aqui me visitar. Debaixo do pé da jurema tem uma coisa guardada pra você.” Com 

dificuldade, atravessa o portão, pula os obstáculos e chega ao lado de fora do muro. A câmera agora 

em plano mais aberto os capta de frente. Eles atravessam o plano do cento para a direita. A câmera 

agora acompanha a caminhada pelo terreno. Aos poucos, vai-se descortinando ao fundo a casa, na 

frente da qual a caminhada se passa. É uma casa típica da região: a cumeeira do telhado deve estar a 

uns 4 metros do chão; o telhado desce num ângulo de 120o, aproximadamente; ao final, o telhado 

está, aproximadamente, a 1m do chão.  Os homens caminham paralelamente à casa por um terreno 

com mato seco, o velho sendo seguido por Antônio, e o velho dizendo pausadamente: “- Tem que 

ter cuidado com o filho o filho do finado Severo Dantas. Essa gente formada na capital é gente 

perigosa. (**)” Os homens fazem uma curva à direita e andam numa parte do terreno onde há mais 

árvores desfolhadas. A câmera os acompanha e vai lentamente fechando na dupla até enquadrá-la 

em plano americano lateralmente. A câmera muda de eixo, os enquadra de frente, tendo ao fundo a 
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casa e ao lado um pé de jurema. O velho mexe com seu cajado no chão junto ao tronco da jurema. 

Antônio o observa apoiado num cano que passa pelo tronco da árvore. O velho se abaixa ao pé da 

árvore, remexe a terra perto do tronco. Corte. O plano agora mostra em detalhe o homem velho 

remexendo com uma faca a raiz  da árvore. Ele retira de um buraco cavado com a faca na terra junto 

à raiz umas pedras. Levanta-se e entrega-as a Antônio que já estava bem próximo. A câmera na mão 

acompanha o movimento e vai abrindo até enquadrar o vaqueiro recebendo as pedras da mão do tio, 

que fala: “- o doutorzinho qué tumá suas terra. No lajedo velho do seu sítio tem muita pedra dessas. 

O minério, meu filho, dá na flor da terra”. Antônio ouve atentamente o tio enquanto balança as 

pedras na mão e as observa. Nenhuma música, nenhum som diferente do som ambiente acompanha 

essa cena. Corte. 

 

1:01:48 Em frente à casa de Maria dos Remédios, sob a luz do sol, sentando no chão e 

apoiando as costas em uma árvore está Tião. À sua frente está uma esteira de palha segura por 

algumas pedras, e Maria, que retira do seu pescoço um colar e coloca no seu. Ouve-se no BG toques 

de atabaques solenes. Ao lado de Tião, um pequena fogueira feita de pedras sustenta uma panela de 

barro alta. Maria abaixa-se, deita o líquido da panela numa cuia  e começa a andar com a cuia na 

mão em volta da árvore onde se apoia Tião, dizendo em fala pausada, como quem profetiza: ‘_ de 

baixo do pé da jurema você vai beber do vinho dela, você vai ouvir a conversa do pé de pau. Tudo 

vai dança na sua cabeça como numa música. Uma música que a jurema ouve das estrelas”. A 

Câmera segue Maria no seu trajeto ritual. O sol estoura na lente da câmera deixando um bruma 

dourada em volta da sacerdotisa. Maria, de costas para a câmera e iluminada pelo sol poente pela 

lateral esquerda, entrega a cuia com o vinho da jurema a Tião sentado e com o colar guia no 

pescoço. O atabaque continua marcando a cena no BG. Tião leva a cuia à boca, a câmera fecha o 

plano para enquadrar o ato ritual de beber o vinho da jurema.  

Depois de beber, Tião entrega a cuia a Maria. Nesse momento, Tião fica enquadrado no centro da 

tela tendo ao fundo o tronco da jurema e mais umas varas que estão apoiadas na árvore. Tião 

aparece como se estivesse dentro de uma estrutura piramidal. Ouve-se o barulho de chocalhos e de 

um sino que toca duas vezes emitindo longas e agudas reverberações. Maria se afasta. A câmera 

agora está no chão, como Tião, e o que vemos é o passeio da objetiva pela copa rala da jurema. A 

câmera subjetiva indica que Tião, em transe promovido pela beberagem, esquadrinha a árvore 

sagrada. Ouve-se no BG um solo agudo de guitarra acompanhado pelos chocalhos, atabaques e 

sinos, um som de transe. Corte. Tião está no escuro, a câmera está na altura de seus olhos e o capta 
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em plano fechado, ele está sendo iluminado de baixo por uma luz que parece vinda de uma 

fogueira.  Corte para a figura de uma mulher nua com enfeites de penas e flores na cabeça. A luz 

que ilumina a mulher, que parece uma índia ou uma negra, é a mesma luz dura, contrastara e vinda 

de baixo que ilumina Tião. Corte. Câmera está ao pé de Tião e o enquadra em plano baixo. Ele 

leva a cuia com o vinho da jurema à boca. Sua cabeça some por de trás da cuia. Ele termina de 

beber, baixa a cuia e limpa a boca. Corte. Câmera capta seu rosto em plano fechado, de frente e no 

canto direito do quadro. Ele limpa a boca, arfa, e seus olhos procuram por alguma coisa. A luz é 

contrastada e quente. Tião se movimenta no quadro para a esquerda sussurrando e depois gritando: 

“- Jurema! Jureeeeema!” Sua voz se propaga em eco até a cena seguintes. Corte.  

 

1:04:25 Tendo em BG o eco da voz de Tião gritando por jurema, câmera na altura dos olhos 

enquadra a perspectiva do corredor do castelo de padre Rolim. É noite, o corredor recebe uma luz 

que vem de alguma porta ou janela à esquerda. A câmera segue andando pelo corredor. Encostado 

em uma das paredes está uma armadura. Corte. Câmera enquadra em plano fechado o rosto de 

Tião/Rolim na mesma luz noturna e dura. Corte.   

 

1:04:37 À luz do dia, rolam no chão abraçados, sobre as folhas de uma cajueiro/juazeiro que os  

mancha com suas sombras, Tião e Maria dos Remédios. O casal se beija, se entrelaça e arfa. 

Câmera os acompanha por um tempo e os deixa saindo para o lado, mostrando as sombras da 

árvore projetadas sobre os chão coberto de folhas secas ao som ofegante da respiração de ambos e 

das folhas secas que se quebram sob seus corpos. A objetiva segue o passeio num giro de quase 

360 graus, encontra o tronco do cajueiro e a rede pendurada; segue para as folhas verdes na copa 

da árvores contra o céu azul, gira, o sol bate na lente e seus raios riscam a imagem... em BG, o 

canto agudo de pássaros e os sons do casal que faz amor. Corte. Ainda com os gemidos do casal, 

câmera, em movimento lateral da esquerda para a direita, descortina um riacho e seus lajedos. O 

som da água correndo substitui o som do casal. Deitado de bruços na pedra branca do lajedo está 

um homem de surrão branco que bebe água no riacho como um animal. Sua imagem se reflete na 

água, como seu duplo. Corte. Câmera muda de eixo e o homem que bebe água é visto ainda 

deitado sobre o lajedo, mas de frente. O plano é composto pela água escura, em primeiro plano, a 

cabeça do homem voltada para baixo; no meio do plano está seu corpo de bruços estirado, com os 

pés apontando para o alto do quadro. No BG, agora, o som de metálico das cordas de uma viola 

sendo tocada com uma vara, como se fosse um berimbau, o canto dos pássaros . O homem levante-
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se e põem-se em é. A câmera continua na mesma posição e a lente vai fechando o quadro. Vê-se 

no quadro o homem de surrão branco inteiramente refletido na água e somente seus pés e a barra 

de seu surrão no alto do quadro. Pelo reflexo, vemos que ele se despe, vira de costas para a câmera 

e vai entrando no rio um pouco mais acima. A câmera acompanha seu movimento. A parte de cima 

de seu corpo nu está refletida na água do rio abaixo da pedra; a parte de baixo, se move cortada 

acima da cintura, entrando na água acima da pedra. Com o movimento que o corpo faz na água, 

círculos concêntricos parte do seu corpo, desfazendo a imagem do seu duplo. Quando ele está com 

a água quase pela cintura, vira-se de frente para a câmera, um pouco protegido por uma rama de 

folhas verdes que entra à esquerda do quadro. Ele segue caminhando devagar pelo rio, de frente 

para a câmera. Corte.  A índia com enfeite de penas na cabeça, que vimos em cena anterior, 

aparece agora um pouco mais acima no rio, no meio do quadro, com água até o meio de suas 

coxas. O sol a ilumina pela lateral e vem de cima, como se fosse de manhã . Tião/Rolim/Homem 

de surrão branco entra nesse quadro pelo canto inferior esquerdo em direção a ela. Quando está 

bem perto, na sua frente, envolve sua cintura com os braços, se ajoelha dentro d’água e mergulha a 

cabeça. Corte. A câmera muda de eixo e os toma tendo a índia de costas. Ela pega um punhado de 

água e joga na cabeça do homem, como que se o batizasse. Câmera muda novamente de eixo  e os 

enquadra lateralmente. Ele ainda está segurando na cintura dela e com a cabeça mergulhada até a 

metade no rio. Ela segura a cabeça do homem com a mão esquerda, e com a direita, joga água 

sobre sua cabeça. No BG, o som metálico da guitarra-berimbau segue entremeado pelos silvos dos 

pássaros. Corte. Câmera enquadra novamente Tião e Maria dos Remédios sob a sombra da árvore. 

Ela afaga o peito do homem e ele parece despertar. Corte.  

 

1:08:42  Plano fechado em pedras sobrepostas. Plano vai abrindo em diagonal ascendente para a 

esquerda e tudo que se vê são pedras. No alto do quadro, uma cerca de pedras, típica da região do 

Seridó. Um trecho da cerca está desmoronado. Câmera faz um longo movimento de lateral na 

cerca de pedra para a esquerda até encontrar por trás da cerca o vaqueiro Antônio que caminha 

para a esquerda carregando uma grande pedra na cabeça, cruza com Tião, e a deposita na cerca. Os 

dois homens estão fortalecendo a cerca de pedra da propriedade do vaqueiro. Corte. Plano fechado 

up em duas mãos  que depositam uma pedra sobre outras alinhadas. O plano vai abrindo e 

descortina Antônio, sob o sol, sem camisa, de chapéu de couro, que trabalha olhando ao redor, 

como quem procura o inimigo. Ele se vira, caminha para o canto direito do quadro e exclama: “- 

Vida de doido!” Câmera acompanha sua caminhada à direita até que ele se aproxima de Tião 
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agachado em frente a uma panela sobre o fogo feito entre pedras, no chão.  Diz Tião: “- Trabalho 

pra cachorro, né, Antônio?” O vaqueiro retruca: “- E ainda falta aquele pedaço de cerca acolá!” E 

aponta na direção do trecho caído da cerca de pedra. Antônio senta-se sobre uma pedra no alto do 

quadro enquanto Tião enche um prato com a comida que retira da panela. Diz Tião: “- e a gente 

vivendo aqui que nem cigano, como no tempo do finado Belizário.” Antônio pega com uma cuia 

água numa lata. Corte. Câmera muda de eixo. Vemos agora parte das costas de Tião e Antônio em 

plano fechado , bebendo água na cabaça cortada. Câmera vai abrindo. Tião passa o prato ao amigo, 

que comenta: “- Aquilo era tempo de fartura. Velho Belizário entrava na feira... tropa de burro 

bonita! Hoje, essa miséria! O pobre sendo jogado pra fora de suas terras quem cachorro. Tião está 

comendo, ouvindo o amigo, de cabeça baixa. Corte.  

 

1:10:35  Plano fechado nas mãos cheias de anéis e pulseiras da cigana Salomé que segura a mão 

branca de outra pessoa, fazendo a leitura. Plano vai abrindo até enquadrar somente o belo rosto da 

cigana negra, de perfil, contra o céu branco, virado para a direta do quadro, que diz:  “- Belizário, 

Semíramis, a menina Cora, o cigano Marcos ... você vai me dar uma rama de flores para cada 

sepultura Plano vai abrindo. O vento balança seu lenço, ao fundo os pássaros gorjeiam. Corte.  

 

1:10:53 Em plano aberto, câmera capta Maria do Rosário caminhando com ramos de flores à mão 

sendo seguida por Tião no meio da mata seca, andando em diagonal no quadro. Eles caminham 

para o centro do quadro e a câmera se afasta para continuar os enquadrando em plano aberto. 

Maria conta: “-  A cigana Salomé pertencia ao bando do cigano Belizário. Eram egipcianos.” Tião 

pergunta: “- E ela? Bonita?” Maria prossegue: “- Morte matada.” Eles chegam a um lugar onde , 

no chão, à direita, estão alinhados em um “L” sete covas rasas marcadas, cada qual, por um monte 

de pedras e cruz feita de dois gravetos amarrados com um cipó. Eles contornam as covas até 

ficarem de frente pra elas. Maria se abaixa e vai colocando em cada uma das covas uma rama de 

flor.  Câmera os acompanha, deixando as covas em primeiro plano, Tião fica no alto do quadro 

observando Maria, que se abaixa-se para colocar flores nos últimos túmulos. Eles estão em 

silêncio. Nada se ouve. Câmera fica fixa. Dupla deixa o quadro pelo canto superior esquerdo. Em 

off, Maria conta: “- Eu fui trazida à vida por Salomé. Estava pequena, mirrada, desenganada. 

Minha mãe me deu pra ela. Foi com leite de jumenta. Eu travava a boca pra tudo que vinha. A 

cigana ‘moiava’ minha boca... a rama de algodão embebida no leite... o povo tomou por milagre...” 

Corta.  Junior tomou leite de jumenta 
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1:12:33  À beira do açude Itans, tendo a serra ao fundo e recortado contra as águas, está em 

primeiro plano Elói Dantas deitado sobre uma pedra, vestido sunga vermelha, roupão branco 

quadriculado, chapéu de palha,  óculos escuros e uma corrente de ouro grossa sobre o peito nu. Ele 

fala: “- Um dia, tudo isso vai ser meu”. Levanta-se e olha à frente. Ouve-se a voz de Beatriz, que 

grita alto: “-  Quero sair daqui!” Câmera em plongée, enquadra Beatriz vestida de calça preta e 

colete branco, com um chapéu de sol ao lado, deitada numa pedra ao lado da água do açude. Ela 

grita novamente: “--  Quero sair daqui! Está me ouvindo Elói? Se você não for, eu vou só.” No 

silêncio, somente um grilo se ouve. Corte. Câmera em plano baixo  enquadra Elói e sua vestimenta 

bizarra contra o céu nublado. Ele, pachorrento, diz: “Calma, meu bem...” Corte. Em plano mais 

fechado, vê-se Beatriz de óculos escuros, deitada na pedra, ao lado do chapéu e de seu inseparável 

cantil de bebida. Ela está com um aspecto aborrecido. Corte. Câmera no nível do chão enquadra 

Elói lateralmente, tendo a paisagem do Itans ao fundo. Ele diz à mulher: “- Pelo menos, vá ver a 

inauguração das minas. Vai ter uma festa, um churrasco em nossa homenagem.” Corte. Lá em 

baixo, em plano fixo, sobre a pedra, Beatriz continua deitada, entediada, olha para a palma de sua 

mão e ouve o marido em off: “- Depois, podemos voltar pra Londres.” Ela volta o rosto para ele e 

sorri, e diz: “- Uma cigana me parou na rua. Imunda! Na frente do hotel. Sabe de uma coisa, Elói? 

Você vai morrer! Ela me disse: você vai morrer!  Corte.  

 

1:13:33  Plano fechado no brincante do Boi Calemba de cara tisnada. O Boi passa na sua frente. 

Todos dançam. Ouve-se os instrumentos, as vozes instigando o boi : “- Ê, boi!” O plano vai 

abrindo e deixando os brincantes ao fundo. Surge no primeiro plano o motorista-capanga vestindo 

uma camiseta preta. Ele leva um copo à boca, se vira e caminha trôpego, bêbado, em direção à 

varanda da casa da fazenda. Numa mesa cheia de convidados, Elói conversa com o coronel: “- A 

minha urgência em assinar os contratos, coronel, é poder viajar logo”. Beatriz, que está sentada 

logo atrás do marido, fala com a voz empastada: “Ah, muito bem!” Elói, colocando a mão no 

ombro dela, diz: “- Beatriz, você está bêbada. Está cada dia pior! Amanhã você volta por Rio.” 

Beatriz, tirando a mão de Elói de seu ombro, e tendo o inseparável cantil à mão, levanta e vai em 

direção ao grupo de Boi Calemba. Ela grita para os brincantes que estão no pátio abaixo: “- ê, boi! 

Vamos dançar, bando de caipira!” Ela tropeça, balança, dança, gargalha e continua com a chacota: 

“- Pega no rabo do boi, menino! Hahaha!” A  mulher sai de quadro, deixando o grupo de 
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brincantes dançando diante de uma pequena plateia. Câmera vai fechando o quadro nos integrantes 

do grupo, que sob o sol, brilham e dançam ao som dos instrumentos. Corta. Quadro se abre no 

nível dos brincantes, que fazem a roda e passam diante da  câmera com suas roupas enfeitadas por 

espelhos e fitas coloridas. Ouve-se a música, as vozes, o cavaquinho, os instrumentos de 

percussão. Corte.  

 

1:15:03  Câmera fechada numa arma vai-se abrindo em diagonal no quadro desde a mão de Tião 

que, sentado no chão, prepara a munição para a espingarda que tem no colo. À sua frente está 

Antônio agachado amolando um facão numa pedra. À frente do vaqueiro, uma fogueira crepita 

entre pedras. Eles estão no mato, é dia. No meio do quadro,  Antônio diz a Tião: “- Esse povo 

lorde da capital pensa que é assim: vai chegando e arrebatando o que é dos outros. Não sabe que 

um bicho acuado no seu canto vira fera braba! Vira “inté “cangaceiro. Mata! Leva destino 

justiceiro. Faz toda sorte de miséria.” Levanta-se, guarda a faca na cintura e sai do quadro pela 

direita. Corta. Em plano mais fechado, câmera em plano fixo mostra Antônio entrando em quadro 

pela esquerda. Tendo ao fundo a cabeça descarnada do boi, para no centro do quadro, pega a 

camisa que está agarrada em um galho, veste e sai do quadro pela direita.  Corte. Em plano 

americano, câmera enquadra Tião próximo à cerca de pedra. Ele se vira e começa a caminha em 

direção à câmera, dizendo: “- Vamo descansar, ‘Antônho’. Eles não vem hoje, não.” E  passa para 

a esquerda do quadro, cruzando com Antônio que se aproxima da cerca de pedra olhando para 

longe. Antônio responde:  “- Não vou, não, Tião. Só vou quando pegar os cabras que estão 

mexendo na minha cerca.” E enfia a faca entre as pedras da cerca. A câmera segue seu movimento 

até enquadrar em plano fechado sua mão com a faca sendo espetada entre as pedras. Corta.  

 

1:18:28  Câmera fechada num homem acendendo um cigarro vai abrindo e descortinando um 

grupo de homens jovens no meio da mata. Alguns estão armados de espingardas. Do fundo do 

grupo, passando à frente, surge Elói, que comanda: “- Vamos lá!” Ele caminha sendo seguindo 

pelos demais. Elói para e o grupo segue até uma cerca de pedra. A câmerasegue os homens 

caminhando ao longo da cerca. Eles se abaixam e colocam alguma coisa na base das pedras. Corte. 

Elói, em plano americano, carrega de balas um revólver, prende o tambor no corpo da arma com um 

golpe e olha pra a frente. Corte. Em plano fechado, câmera em plongée enquadra o motorista-

capanga manuseando um feixe de dinamites. Ele a encaixa sob as pedras da cerca. Corte. Em plano 

médio, câmera enquadra um dos homens do grupo, armado de espingarda, debruçar-se sobre a cerca 
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e olhar para a esquerda. Corte. Plano fechado nas mãos do homem que, com uma faca, ajeita os 

pavios da dinamite.  Corte. Em plano americano, Elói fala ao grupo: “Vamos pra trás das pedras! 

Agora!” Vira-se e sai correndo. O grupo o segue. Câmera fixa enquadra capanga agachado 

acendendo o pavio da dinamite, levantando e saindo calmamente para se juntar ao grupo. Ele passa 

diante da câmera fixa e deixa ver sua faca e sua espingarda. A fumaça se espalha tomando o quadro 

e o pavio chia. No BG, o som dos acordes de um violão acompanhado por um tambor. Corte. A 

explosão! Pedras e terra voam pelos ares. Corte. O som da explosão invade a cena seguinte, que tem 

início no plano fechado da mão de Antônio enfiando a faca entre as pedras da cerca. O plano se 

abre enquadrando o homem que dá um pulo pra trás , gritando: “- A cerca!” E corre para a esquerda 

do quadro. Tião entra em quadro pela esquerda, retira a faca do muro e corre de volta por onde 

entrou. Corte. Quadro fixo enquadra a cerca de pedra em perspectiva com muita fumaça à volta. 

Mais uma dinamite explode aumentando a fumaça. O violão do BG aumenta da velocidade e a 

intensidade do toque. Corte. Elói corre e passa pelo buraco aberto na cerca pela dinamite, para ao 

lado da cerca em perspectiva e grita uma ordem. A câmera fixa que enquadrava a cerca como no 

momento da explosão, vai fechando o plano enquanto Elói grita: “- Todos de tocaia na cerca de 

pedra! Se Antônio vier, tiro nele! Quem tiver com ele leva uma surra pra nunca mais se esquecer de 

Elói Dantas!”.  Corte para os homens do bando passando pelo buraco da cerca e correndo pela mata 

em direção à esquerda do quadro. Corte para Antônio levando uma espingarda, seguido por Tião, 

ambos correndo em direção à câmera, da esquerda para a direita. Corte. Câmera  fixa enquadra a 

cerca que atravessa o quadro na diagonal, do canto inferior esquerdo para o superior direito. Os 

homens de Elói chegam correndo, param na cerca, se protegem e fazem pontaria atrás dela. Corte. 

Numa vereda, Antônio seguido por Tião correm. Tião grita: “- Para, Antônio!” os dois homens 

piram de correr  começam a andar procurando algo à frente. Antônio leva a arma à posição de tiro. 

Corte. Os homens do bando, protegidos pela cerca de pedra, fazem a mira. Um deles atira em 

Antônio. Corte. Antônio cai atingido pelo tiro. Corte para Tião correndo para a frente e gritando o 

nome do companheiro. Corte para o bando alinhado ao longo da cerca, armados e fazendo mira. 

Corte para Tião abaixando para socorrer o vaqueiro baleado e gemendo no chão, sobre as pedras 

caídas da cerca. Tião grita: “- Satanás! Elói Dantas!” Câmera segue o vaqueiro agonizando sobre as 

pedras. Corte para o rosto de Tião gritando desesperado o nome do amigo. Corte para Antônio 

sobre as pedras em agonia. O vaqueiro dá seu último estertor e se cala. Corte para o rosto de Tião 

que olha para o morto sem acreditar. Corte. Tião levanta-se com a faca na mão, anda recuando ao 

longo da cerca de pedras. O mesmo enquadramento capta a chegada dos homens do bando de Elói 
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apontando armas para o poeta. Eles o cercam. Tião roda com a faca na mão fazendo a roda abrir. 

Corte para plano aberto enquadrando Elói apontando um revólver a câmera. Corte para plano aberto 

enquadrando os homens do bando encurralando Tião na estrada. Tião, dirigindo-se a Elói: “- 

Riquinho filho da puta!” Corte para Elói com a arma à mão, que diz: “- Atrevido, né, Dudu? 

Porrada nele!” Câmera que vinha passando de um em um dos homens da roda para na frente do 

motorista Dudu, que levanta a espingarda e desfere uma coronhada em direção da lente. Ouvem-se 

os gritos de Tião. Corte. Cenas noturnas de tochas em fogo. Corte para Elói coçando o nariz, tendo 

ao lado seus homens armados. Câmera vai abrindo e mostra Tião caído ao chão, cercado pelos 

homens armados do bando e Elói se aproximando e pisando em seu braço. Tião Grita novamente. 

Corte para as tochas. Corte para a  câmera subjetiva de Tião: os rostos e as armas dos homens do 

bando, incluindo Elói, fazem um círculo e olham pra baixo. Tião em off grita desesperadamente. 

Corte para Tião deitado no chão, com sangue no rosto e tendo o cano de uma espingarda apontado 

para seu rosto. Corta para os homens do bando em pé, rindo. Corte para Tião sendo arrastado pelas 

pedras. Elói o puxa pelo cabelo e os demais o levam pelos braços e pernas. Tião grita e Elói manda 

que se dê porrada nele. Corte  

 

1:20:26  Em plano americano, Maria dos Remédios é vista dentro de casa arrumando uns panos 

sobre a mesa. A luz do sol entra pelas telhas que faltam no telhado e ilumina parcamente a cena. 

Corte para Tião sendo torturado à beira d’água. Câmera está voltada pra baixo, enquadrando as 

pernas dos homens que o chutam dentro d’água. Elói grita para o bando:”- Chega! Não precisa 

matar!” Corte. Maria é vista acendendo velas diante do altar que tem dentro da sala. Ela, arcada, 

coloca, uma a uma, as vela no chão. Maria levanta-se e sai pela casa iluminada pelos raios de sol 

que entram pelas frestas das telhas e das paredes defumando o ambiente com a fumaça sendo 

recortada pelos raios de luz. Segue-se uma edição repicada alternando imagens de Maria 

defumando a casa e Tião sendo torturado por Elói e seu. Durante essa sequência de imagens dos 

dois ambientes distintos, em BG, ouve-se uma voz feminina cantando um ponto de Catimbó: “Bota 

fogo na fogueira / deixa os caboclo brinca / nos vamos pegar as cobra para no fogo eu  assar/ nos 

vamos pegar as cobra para no fogo eu  assar / mas eu sou arapã, quem me vale é reis Tupã / quem 

me vale é reis Tupã e Maria Salomé / quem me vale é reis Tupã e Maria Salomé / valei-me de toda 

a ciência e dos três reis do Jordão / / mas eu sou arapã, quem me vale é reis Tupã “.  Ouve-se sons 

de tiros. Em plena sessão de tortura de Tião bando, surgem os ciganos a cavalo, atirando com suas 

espingardas nos bando de Elói. Câmera em plano alto enquadrada em do alto, os homens do bando 
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caídos mortos sobre o lajedo do rio. Alguns outros correm, mas são atingidos pelos tiros.  Corte. 

Câmera em plano baixo enquadra o bando de ciganos armados apontando para baixo e atirando. 

Corte para as patas de um cavalo pisoteando as margens molhadas do rio (há alguém que foge). 

Corte para o lajedo repleto de homens mortos. Câmera sobe lateralmente e enquadra o bando de 

ciganos armados no alto das pedras acima do  rio. Corte  

 

1:22:21  Padre Rolim está gemendo por detrás de uma grade do castelo. Corte para o Boi brilhante 

sob o sol. Corte para uma mulher que dança sobre uma pedra, contra a luz amarela do sol. A câmera 

faz um movimento lateral e vai descortinando Salomé dançando e fumando seu longo cachimbo 

sobre a pedra. Ao longo de todas as cenas, em BG, sons de atabaques e um pandeiro que sibila. A 

câmera roda ao redor de Salomé sobre a pedra. Corte.   

 

1:22:58  No terreiro da casa da fazendo do Coronel, o grupo de Boi Calemba segue com a 

brincadeira. Cena abre com a cara tisnada de uma das “Damas” estalando seu chicote enquanto os 

“Galantes” rodam e agitam as fitas coloridas que levam sobre o corpo. Câmera passei e mostra, ao 

centro, um homem tocando um cavaquinho, um menino tocando um pandeiro e outro homem de 

chapéu tocando a rabeca com um arco. Corte. O grupo de brincantes agora está dividido em duas 

fileiras de Galantes, uma para cada lado da tela, em perspectiva. Ao fundo, vê-se a cortina sendo 

segurada por dois “Tisnados” e uma “Dama” passando na frente da cortina, montando guarda com 

sua espingarda. A câmera enquadra o chão de areia e a cortina ao fundo,  quando vemos cruzar o 

quadro as duas fileiras de “Galantes”.  Eles chegam até o final da lateral do terreiro, giram e voltam 

aos seus lugares originais, cruzando-se novamente no centro da tela. Repetem a coreografia 

algumas vezes. Entra em quadro a espada reluzente do mestre Guajiru, que está ao centro do 

terreiro, ao lado da câmera. Podemos ver as calças de brim branco, de bocas largas, enfeitadas com 

tiras metálicas do joelho para baixo. Corte  

 

1:23:40  Maria dos Remédios continua a defumação da casa. Os tambores repicam no BG. Ela 

assopra a naveta de barro para reavivar a brasa do incenso. Chega à sala e Tião está deitado de 

bruços, sobre uma esteira de palha no chão,  em frente ao pequeno altar. Ela se abaixa e defuma o 

corpo do homem no chão. Câmera na mão a acompanha em todo o movimento. Ela leva velas 

presas entre os seus dedos dos pés enquanto caminha pela casa. A catimbozeira vai até a mesa, pega 

a camisa de Tião, a defuma e coloca sobre o corpo do homem deitado no chão. Assopra a brasa e 
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segue defumando o corpo. Durante toda a cena, uma voz feminina acompanhada por um atabaque, 

canta: “Tava sentada na pedra fina e o rei os índio mandou chamá / Tava sentada na pedra fina e o 

rei os índio mandou chamá / Cabocra índia, índia guerreira, índia flecheira do Juremá / Cabocra 

índia, índia guerreira, índia flecheira do Juremá / Com suas flecha arreia as flechas, arreia as flecha 

para curar / Cabocra índia, índia guerreira, índia flecheira do Juremá...”  A voz vai saindo em 

“fade” e os toques do atabaque seguem até o fim da cena. 

Corta para o exterior da casa. Maria está sem seu lenço na cabeça, debruçada sobre uma pedra, na 

qual está apoiado o cachimbo de haste longa. Ela desenha com giz na pedra algumas flechas que 

apontam para uma roda raiada, e outras coisa incompreensíveis mais abaixo. São “pontos” do 

catimbó. Enquanto escreve, sua voz, em off, declama: “Estrela do mar / saúde certa / porta que estás 

para o céu aberta (e repete 3 vezes)”. A câmera que seguia sua mão desenhando, a abandona e 

passeia pela pedra, mais desenhos vão sendo descortinados , além do corpo de Tião, deitado de 

bruços sobre a pedra, com os braços abertos e a cabeça coberta por um pano vermelho. Corte. 

 

1:25:28 Big plano fechado da cara do Boi Calemba toda enfeitada, balançando ao som da música. 

O boi vira de frente para a câmera. Corta para o alpendre da casa do coronel. Ao fundo, a música do 

grupo. Elói sai da sombra da varanda caminhando para as escadas, com o colete vermelho seguro 

pelo dedo sobre o ombro. Para uns degraus abaixo, onde está sentada Beatriz, apoiada numa estaca, 

visivelmente embriagada. Ele afaga os cabelos da mulher  que não reage. Elói continua descendo as 

escadas em direção ao pátio, onde o grupo se apresenta. Ele deixa o quadro com Beatriz sentada no 

degrau, gritando: “- Venga el toro!” Corta para big plano fechado da cabeça do Boi Calemba 

dançando em frente à câmera. Volta para a mulher sentada na escada e outras pessoas se chegando 

para assistir à apresentação do Boi Calemba. Corta. Plano fechado de uma das “Damas” do grupo 

de vestido florido, lenço florido na cabeça, cara pintada de branco, bigodinho à la Hitler, e 

espingarda cruzando o peito, que dança. Atrás “dela” estão galantes lutando com as espadas. Corte. 

Mais gente sai da casa e senta nos degraus, ao lado de Beatriz para ver a apresentação do grupo.  

Câmeravai abrindo para enquadrar o grupo que dança. Os galantes estão rodando em volta do boi, 

como é característico do final da apresentação. No centro, Elói finge tourear o Boi com seu colete 

vermelho, gritando em espanhol: “- Toro! Olé! Toro! Torito! Hahaha!” O Boi Calemba investe 

contra o homem que desvia, passando o pano vermelho sobre a cabeça do animal. Corta. Maria dos 

remédios está agachada, fumando seu cachimbo,  ao lado do corpo de Tião. Vista de perfil, ela 

retira o pano vermelho de cima da cabeça dele e se vira para olhar a paisagem, dando outras 
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baforadas no seu pito.  A câmera abandona Tião sobre a pedra e segue Maria, que levanta com os 

braços esticados e o pano vermelho na mão, ficando de costas para a c6amera. Corta. Elói está 

instigando o Boi Calemba, pega-o pelos cifres e o submete. O Boi se livra de Elói e eles ficam 

frente a frente. O Boi está no centro do quadro e Elói, no canto superior esquerdo. O sol ilumina a 

cena pela lateral, como num por do sol, deixando tudo avermelhado ao redor. A cena lembra um 

duelo de faroeste. Elói segue atormentado o Boi e debochando: “- Olha a cara do bicho! Hahaha!” 

A câmerana mão acompanha o movimento do homem que para com as pernas abertas, provocando 

o bicho. Corte para um plano fechado da cara enfeitada do boi, que dança com os outros brincantes 

ao redor. Corte para a imagem do boi prateado sob o sol. No Bg, som de guinchos de animais. 

Corte. Volta para plano fechado da cabeça colorida do Boi Calemba. Câmera se distancia. Corte. no 

centro da tela está Elói parado com as pernas abertas e as mãos na altura dos quadris, como que se 

preparando para atirar, num duelo imaginário. Câmera se aproxima velozmente dele. Corte. 

Debaixo dos panos do Boi Calemba, sai o “tripa”. É Tião, que empunhando uma faca vai até Elói e 

desfere várias estocadas no seu abdômen. Elói grita longamente: “- Aaaaaiiii! Corta para a plateia 

na escada, de onde se levanta Dudu, o motorista-capanga, de revólver em punho. Corte. Elói cai no 

chão com a camisa branca manchada de sangue. Corte para Dudu de arma em punho atirando contra 

o grupo de brincantes que se espalha correndo. Corte. Tião está em pé na casa de Maria dos 

Remédios  envolto em fumaça. Ele olha em volta como quem duvida do que vê. A luz do sol 

varando as frestas da casa de pau a pique estoura na lente da câmera que se movimenta. Corte para 

Elói que tenta levantar-se do chão, agonizando. O filho do coronel Severo Dantas cambaleia e se 

agarra num tronco. Corte. Um caminha de cabine azul e carroceria de madeira estaciona em frente 

ao grupo de brincantes. Os integrantes do grupo corre para entrar no automóvel. . Corte para 

câmeraque se aproxima rapidamente de um corpo deitado em frente às escadas da casa do coronel. 

É  Dudu, o motorista-capanga, caído morto. Corte para Elói que solta o tronco ao qual havia se 

agarrado e cai morto.  Câmeraacompanha a queda e finaliza cena com o homem caído com a cabeça 

na parte de baixo da tela e seus pés na parte de cima. Corte. o caminhão com os integrantes do Boi 

Calemba corta veloz  o quadro da esquerda para a direita por um terreiro. A câmera o acompanha 

até o carro  sumir na estrada. Emoldura a cena uma árvore. Câmera abandona o caminhão e 

aproxima-se da árvore. No chão, ao pé do tronco, jaz Elói ensanguentado e morto. Câmera se 

aproxima veloz por sobre o corpo desfalecido sobre a terra.  Corta. No interior da casa de Maria dos 

Remédios está Tião envolto pela fumaça. Ele anda, recosta na parede onde alguns pontos estão 

desenhados em giz, olha em direção da porta, por onde entra a luz do sol.  Câmera subjetiva de Tião 
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sai pela porta. Do lado de fora, a luz do sol estoura na lente, e ao longe vislumbra duas pessoas sob 

a árvore de jurema do terreiro. Corte. Câmera virada pra Tião flagra sua expressão de confusão e 

dor. Ele segue andando pelo terreiro. Corte. em quadro, em plano fechado, o boi prateado está de 

perfil e vira para a câmera. Corte.  

 

1:30:07  Câmera fixa  no tripé sobre o chão. A estrada de areia, em perspectiva, preenche todo o 

quadro.  No centro, em direção ao primeiro plano, vem o caminhão que leva os brincantes do Boi 

Calemba que deixaram pra trás a fazenda do coronel, e Elói Dantas e seu capanga mortos. O 

caminhão passa pela câmera e sai do quadro pela direita, deixando uma nuvem de poeira. Logo 

atrás dele vem uma caminhonete também levando gente na carroceria. Poeira. Corte. Na carroceria 

do caminhão em movimento estão Tião, com a camisa aberta no peito, e quatro brincantes do boi: 

dois personagens com os rostos pintados, um vestido de dama e um galante enfeitado de fitas e 

espelhos, levando na cabeça seu chapéu de fitas.  Todos os brincantes estão armados de revólveres. 

Todos estão de cara para o sol, com o vento batendo em seus rostos. Tião olha para trás e volta a 

olhar para frente. O sol bate de chapa em seu peito e seu rosto. Corta. O grupo é visto de costas para 

a câmera em plano baixo 

. O caminhão segue seu caminho. No áudio, somente o som do motor do caminhão. Corte. Tião fora 

da casa de Maria dos Remédios vai ao encontro do casal que está sob a árvore no terreiro. Junto à 

dupla, puxado por uma corda, está o grande boi prateado. Eles começam a andar para a esquerda do 

quadro, puxando o boi. Tião e a câmera os acompanha. Entram em quadro outras pessoas que 

estavam por trás da c6amera: um toca rabeca; uma menina usa vestido azul, um chapéu de palha e 

carrega uma bacia; outra mulher está usando vestido vermelho, lenço branco na cabeça e uma bolsa 

à tira-colo; um homem alto, de camisa branca, todos seguidos por Tião, que como os demais, 

caminha tranquilo pela areia ao som da rabeca, seguindo o casal e o Boi de Prata pelo caminho. 

Chegam à estrada principal, também de terra, nela já estão outras pessoas andando na mesma 

direção. O cortejo só aumenta. A câmera agora os tem de frente, caminhando em sua direção, com o 

sol iluminando suas faces. Em primeiro plano, o homem de chapéu que puxa o Boi de Prata pela 

corda caminha. Corta para outras pessoas que compõem o grupo: um homem de barba e chapéu, um 

adolescente, uma mulher de vestido preto, uma senhora de cabelos brancos... todos seguindo o Boi. 

No BG, o som plangente da rabeca faz uma melodia serena. A câmera recoloca o boi prateado no 

primeiro plano, puxando a pequena multidão. Corte para o corpo de Elói estendido no chão, morto. 

Corte para Tião na carroceria do caminhão em movimento, tendo ao lado os brincantes armados. 
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Em primeiro plano está a mão armada com um revolver prateado brilhando ao sol. A imagem 

congela. A fotografia fica contrastada e os créditos em vermelho começam a subir:  

CAICÓ, NORDESTE DO BRASIL, 

TERCEIRO MUNDO, 1980. 

 

 

 


