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Resumo

Esta dissertação analisa o uso da memória social no processo de
construção de sentidos do filme Cabra Marcado para Morrer
(1962-1984), de Eduardo Coutinho. A obra conta a luta de
camponeses nordestinos contra o latifúndio na década de 60 por
meio da fundação das Ligas Camponesas. A luta e o movimento
foram interrompidos com a eclosão da ditadura militar de 1964. O
filme é rodado em dois momentos históricos diferenciados: o início
da ditadura nos anos 60; e o período de reabertura democrática
nos anos 80. As filmagens do primeiro Cabra narram a vida do
líder camponês João Pedro Teixeira; o segundo Cabra investiga o
destino dos participantes das primeiras filmagens. Por meio de
relatos orais e visuais, o filme constrói sentidos sobre os 17 anos
que separam as duas gravações. O objetivo da pesquisa é
identificar as marcas da ditadura militar nos discursos dos
personagens da obra. Os principais dispositivos de análise são: a)
os conceitos de rememoração produtiva e de historicização das
memórias, que interpretam o ato de lembrar como uma atitude
política e relacionam a memória social à história e ao cinema; e b)
os conceitos de discurso cinematográfico e de memória discursiva,
que discutem as fronteiras entre a representação e a rememoração
dos acontecimentos. O trabalho de análise se concentra nas
memórias dos participantes das filmagens que, direta ou
indiretamente, se relacionam ao acontecimento da ditadura militar.
Os sentidos construídos pelo filme apontam transformações
geradas pelo tempo e exemplificadas pelo movimento que vai dos
cabras marcados para morrer aos cabras marcados para lembrar.

Palavras-chave:
militar.

memória

social,

Ligas

Camponesas,

ditadura

Abstract

This dissertation analyses the use of social memory in the
meaning-building process of the movie picture Cabra Marcado
para Morrer (1962-1984) by Eduardo Coutinho. The movie tells the
fight of Brazilian Northeastern peasants against plantation system
by means of the foundation of Ligas Camponesas (Rural Leagues)
in the sixties. Fight and
movement were interrupted by the
emergency of 1964 military dictatorship. The film was shot in two
distinct historical moments, namely, the beginning of dictatorship in
the early sixties and the period of the democratic reopening in the
first years of the eighties. The footage featuring a former Cabra
tells the life plot of a peasant leader, João Pedro Teixeira. A latter
Cabra investigates the fate of participants of the former shooting.
By means of oral and visual reports, the picture builds meanings on
the 17-year time that set apart the two recordings. The main
objective of this research is to identify the signs of military
dictatorship in the discourses of the film characters. The principal
analytical tools are: a) the concepts of productive recalling and of
memories as history, which interpret the act of remembering as a
political attitude hence relating social memory to history and movie
picture; and b) the concepts of movie discourse and discursive
memory that discuss the borders between representation and
remembering of events. The analytical work concentrates on
participants’ memories directly or indirectly related to the very fact
of the military dictatorship. The meanings brought about by the film
point to changes generated by time and exemplified by a movement
that stretches from the cabra marcado para morrer to the cabras
marcados para lembrar.

Key-words: social memory, Ligas Camponesas, military
dictatorship.

LISTA DE FOTOGRAMAS
Fotograma 1: Cena em que a primeira versão do Cabra Marcado
para Morrer é exibida aos camponeses......................................
Fotograma 2: Cena em que Eduardo Coutinho se encontra com
Elizabeth Teixeira no segundo dia de gravação...........................
Fotogramas 3 e 4: Habitações precárias...................................
Fotogramas 5 e 6: Animais e crianças dividindo os mesmos
espaços e crianças trabalhando.................................................
Fotograma 7: Feira livre e ao fundo postos de extração de
petróleo das multinacionais Texaco e Esso.................................
Fotograma 8 e 9: O cadáver de João Pedro Teixeira..................
Fotograma 10: Manuel Serafim narrando as características do
amigo João Pedro....................................................................
Fotograma 13: Trem chegando à estação de Jaboatão...............
Fotogramas 14 e 15: João Pedro e família desembarcando na
estação de Jaboatão.................................................................
Fotograma 16 e 17: Cenas da primeira versão do Cabra, em que
os camponeses se reúnem e expõem suas reivindicações ao
administrador da fazenda na qual trabalhavam...........................
Fotograma 18: Momento da cena em que o camponês Bira
desafia o administrador chamando-o para briga..........................
Fotograma 19: O administrador reage e aponta uma arma para
os camponeses........................................................................
Fotograma 20: Os camponeses decidem partir...........................
Fotograma 21: Cena em que o camponês Bira ameaça o
administrador da fazenda..........................................................
Fotograma 22: Primeiro plano de João Virgínio, fundador da Liga
de Galiléia........................................................................
Fotograma 23: Plano médio de Rosário.....................................
Fotograma 24 e 25: Zé Daniel à frente e seu filho João José ao
fundo,

apontando

para

o

local

onde

ficou

escondido

equipamento de filmagem.........................................................

o

Fotogramas 26 e 27: Reportagens de jornal sobre a captura do
material de filmagem do Cabra, considerado subversivo...............
Fotogramas 28 e29: Reportagens de jornal qualificando a equipe
de filmagem do Cabra de comunista............................................
Fotogramas 30 e 31: Zé Daniel e João José, respectivamente......
Fotogramas 32 e 33: Lugar onde ficavam escondido os livros que
estavam sob os cuidados de João José, na ocasião da fuga da
equipe do Cabra........................................................................
Fotogramas 34 e 35: Os personagens Braz Francisco e João
Mariano, respectivamente..........................................................
Fotograma 36: João Mariano em seu estabelecimento comercial..
Fotograma 37: Quadro religioso pregado na parede da casa de
João Mariano............................................................................
Fotograma 38: Braz Francisco trabalhando em sua terra..............
Fotogramas 39 e 40: Penitenciária onde João Virgínio ficou
detido........................................................................................
Fotogramas 41 e 42: Grades da penitenciária onde João Virgínio
ficou detido................................................................................
Fotograma 43: Cícero na primeira versão do Cabra, ajudando na
construção de uma casa.............................................................
Fotograma 44: Cícero na segunda versão do Cabra.....................
Fotograma 45: A família de Cícero em sua casa..........................
Fotograma 46: A esposa de Cícero.............................................
Fotograma 47: O filho de Cícero.................................................
Fotogramas 48 e 49: Elizabeth Teixeira olhando as fotos das
primeiras filmagens do Cabra......................................................
Fotograma 50 e 51: Elizabeth Teixeira e seu filho Abraão............
Fotograma 53 e 54: Paisagem que antecede a chegada de
Coutinho e equipe à cidade de São Rafael...................................
Fotogramas 55 e 56: Plano geral da cidade de São Rafael...........

SUMÁRIO
Introdução

12

1. O lugar do cinema na memória e na história

18

1.1 Imagem, realidade e percepção.

18

1.2 O cinema e a alteração das formas de percepção

23

1.3 A rememoração produtiva.

27

1.4 A historicização das memórias.

33

2. Entre a rememoração e a representação do passado.

36

2.1 A construção de sentidos no discurso cinematográfico

36

2.2 Eduardo Coutinho: trajetória e influências

42

2.3 Cabra Marcado para Morrer: luz, câmera,

51

rememor(ação) e represent(ação).
2.4 Outras leituras do Cabra.
3. Marcados para lembrar: construindo sentidos sobre um

53
57

tempo.
3.1 O tempo da experiência

59

3.2 O tempo da invenção

81

3.3 O tempo da rememoração

106

Considerações Finais

116

Referências Bibliográficas

120

Essa guerra do Nordeste
não mata quem é doutor.
Não mata dono de engenho,
só mata cabra da peste,
só mata o trabalhador.
O dono de engenho engorda,
vira logo senador.
Não faz um ano que os homens
que trabalham na fazenda
do Coronel Benedito
tiveram com ele atrito
devido ao preço da venda.
O preço do ano passado
já era baixo e no entanto
o coronel não quis dar
o novo preço ajustado.
João e seus companheiros
não gostaram da proeza:
se o novo preço não dava
para garantir a mesa,
aceitar preço mais baixo
já era muita fraqueza.
"Não vamos voltar atrás.
Precisamos de dinheiro.
Se o coronel não quer dar
mais,
vendemos nosso produto
para outro fazendeiro."
Com o coronel foram ter.
Mas quando comunicaram
que a outro iam vender
o cereal que plantaram,
o coronel respondeu:
"Ainda está pra nascer
um cabra pra fazer isso.
Aquele que se atrever
pode rezar, vai morrer,
vai tomar chá de sumiço".
(João Boa Morte – Cabra
marcado para morrer, Ferreira
Gullar).

Introdução:
A partir de 2004, ano em que foram rememorados os 40 anos da
deflagração de um golpe de estado que levou os militares ao poder,
muitos filmes sobre o evento entraram em circuito comercial 1. Esse
quadro me sensibilizou pelo conteúdo dos filmes e suas respectivas
abordagens. Estudos sobre esse período da história do Brasil haviam
marcado minha trajetória acadêmica. Não por acaso, mi nha monografia
na graduação em História 2 se intitulava Carlos Marighela e o Senti do da
Ruptura

Política.

Neste

trabalho,

problemati zei

a

relação

dos

movimentos de luta armada com o Partido Com unista do Brasil durante
o regime militar.
Após a graduação, fiz um curso de Direção Cinematográfica na
Escola de Cinem a Darcy Ribeiro e dessa form a entrei em contato com
discussões sobre teorias do cinema e sua rel ação com outros campos
do conhecimento.
Percebi então que a imagem produzida pelo cinema tinha um grande
poder não só de representar, mas também de construir um a memória
social sobre determinado evento histórico. Emergiram então algumas
indagações. Em que medida as imagens produzidas pelo cinema
orientam o que vai ser lem brado e o que vai ser esquecido? Qual o
peso das representações produzidas pelo cinem a sobre o passado no
meio social? A partir dessas reflexões iniciais, desenvolvi meu projeto
de ingresso no Programa de Pós- Graduação em Memória Social
(PPGMS) da UNIRIO, tendo como título O cinema e a tarefa de lembrar:
uma l eitura dos filmes que rememoram a ditadura militar no Brasil.
1

Dentre os quais se destacam: Zuzu Angel (Sérgio Rezende), Araguaia — a conspiração do
silêncio (Ronaldo Duque), O Balé da Utopia (Marcelo Santiago), Batismo de Sangue (Helvécio
Ratton), Cabra Cega (Tony Venturi), Clandestinos (Patrícia Morán), Corte Seco (Renato Tapajós),
Os Desafinados (Walter Lima Júnior), Hércules 2456 ( Silvio Da-Rin), Operação Condor (Roberto
Mader), Quase Dois Irmãos (Lúcia Murat), Tempo de Resistência (André Ristum), Vlado — 30 anos
depois — (João Batista de Andrade) e Vôo Cego Rumo ao Sul (Hermano Pena).
2
Requisito para obtenção do diploma de Licenciatura e Bacharelado em História, orientada pela
prof. Pós Doutora Vânia Maria Moreira Losada, na Universidade Federal do Espírito Santo.
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Minha proposta inicial era averiguar as implicações do uso da imagem
cinematográfica no cam po da historiografia. Ou, dito de outro m odo,
questi onar

o

espaço

ocupado

pelo

cinem a

na

representação

de

acontecimentos históricos.
Inserido no PPGMS, na linha de pesquisa Memória e Linguagem, o
projeto original ganhou outros contornos: passei a ver o cinema como
um discurso, o que am pliou minhas questões em torno da relação
cinema, realidade e memória.
A dissertação que aqui se enuncia – Do Cabra Marcado para Morrer
aos cabras marcados para lembrar – é um trabalho de pesquisa sobre
as memóri as referentes ao cont exto da ditadura militar no Brasil. Busca
analisar os processos de remem oração desse aconteci mento histórico
efetuados no filme Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho.
Os cabras são representados pelos camponeses que, por meio da
narrativa ci nematográfica, tornam públicas suas m emórias. Tant o os
personagens

quanto

o

próprio

filme

estariam

condenados

ao

esquecim ento, e suas histórias marcadas para morrer, não fosse a
iniciativa do diretor de retom ar o projeto que havia sido interrompido
pela ditadura de 1964.
Na década de 80, em um contexto em que as discussões sobre o
restabelecimento do regime democrático emergiam no cenário político
nacional, Eduardo Coutinho desengaveta a proposta de filmar a vida do
líder

camponês

João

Pedro

Teixeira

e

a

transforma

em

um

docum entário, que se baseia nas memórias camponesas para construir
sentidos sobre o passado e o próprio presente. Este fato confere aos
cabras um a nova condição, a de marcados para lembrar.
Cabra Marcado para Morrer é um documentário realizado em dois
momentos: o primeiro, entre 1962 e 1964; o segundo, entre 1982 e
1984. Seu diretor, Eduardo Coutinho, fazi a parte do Centro Popular de
Cultura da União Nacional dos Estudantes (CPC da UNE), organização
que tinha como principal objetivo promover a conscientização política
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do povo. Inicialmente, o filme tinha a pretensão de m ostrar a realidade
dos camponeses envolvi dos na luta contra os latifúndios a partir da
história de João Pedro Teixeira, líder da Liga Camponesa de Sapé, que
acabou sendo assassinado antes do início das gravações. O projeto foi
interrompido em 1964 em decorrência da emergência do novo cenário
político, mas, dezessete anos mais tarde, as filmagens de Cabra
marcado para morrer foram retom adas e finali zadas. O retorno às
gravações tinha com o objetivo l ocalizar os cam poneses que haviam
participado como personagens da primeira versão do filme. Na ocasião
do reencontro, Coutinho exibe as imagens do primeiro Cabra aos
camponeses/personagens de 62/64. A segunda versão do Cabra se
constrói tendo como ponto de partida a exi bição da primeira versão aos
seus

personagens

e

o

posterior

registro

das

memórias

dos

camponeses/personagens a respeito dos acontecimentos pré e pós 64,
apresentados sob a forma de depoimentos.
A escolha do filme como objeto de análise da dissertação obedece,
em primeiro lugar, a um recorte temporal: a produção foi finalizada e
divulgada na década de 1980, durante o período em que as discussões
sobre a urgência de uma transição do sistema ditatorial para um
democrático estavam inflamadas.
Além do recorte tem poral, a obra, em suas duas versões, se
caract eriza por não apresentar protagonistas militares ou integrantes de
vanguardas revolucionárias de esquerda 3, em contraste com o que
ocorre em grande parte das produções cinematográficas sobre a
ditadura. Com efeito, a filmografia referente a este período retrata
quase que exclusivamente grupos sociais diretamente envolvidos com a

3

Referimo-nos aqui especificamente aos grupos compostos por indivíduos que tinham por objetivo
a tomada do poder, e que se concentravam mais em áreas urbanas, tais como Aliança Libertadora
Nacional (ALN), Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR 8), Vanguarda Popular
Revolucionária (VPR), dentre outros que se diferenciavam das ligas camponesas porque lutavam
pela tomada de poder de forma efetiva. Por outro lado, todos eram influenciados pelos ideais
socialistas. Essa relação das ligas camponesas com o socialismo será mais desenvolvida ao longo
da pesquisa.
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disputa política 4. Nest e sentido, Coutinho contribui, através de sua
obra, para que se reflita sobre a história e a m emória da ditadura na
perspectiva de personagens que também participaram deste cenário
político, sofreram suas conseqüências, mas que poucas vezes tiveram a
oportunidade de serem representados 5.
Outro critério observado na seleção do filme é o f ato de a obra se
fundam entar

metodologicam ente

no

trabalho

com

a

memória.

A

remem oração realizada no Cabra se materializa nos depoimentos dos
camponeses, na narração feita pelo diretor e pelo resgate das imagens
produzidas no primeiro m omento do projeto.
Em Cabra Marcado para Morrer, como veremos no decorrer do
texto, o processo de remem oração é um dos principais métodos
escolhidos pelo diretor Eduardo Coutinho para interligar o passado,
representado pelos acontecimentos referentes às primeiras filmagens,
anteriores

à

instauração

do

golpe,

e

o

presente

vivido

pelos

personagens, que contam em frente às câmeras, 17 anos depois, as
experiências ref erentes à rupt ura gerada pelo estabelecimento do novo
regime político.
O trabal ho de análise conta com al gumas ferramentas teóricas para
nortear a leitura interpretativa do filme. No que concerne à abordagem
da mem ória social, temos: a rememoração produtiva (Huyssen, 2000),
que aponta a necessidade da ética no trabalho com a m emória; e a
historicização das memóri as (Jelin, 2006), que relaciona o ato de
lembrar a uma contextualização das lembranças. No que se refere aos
estudos sobre cinema, escolhi trabalhar com o conceito de apropriação
metodológica do registro (Da-Rin, 2004), que aponta o processo de
4

São exemplos os filmes: O que é isso companheiro? (Bruno Barreto), Lamarca (Sérgio Rezende),
Cabra Cega (Toni Venturini).
5
Cabe destacar que Lins (2004) também aponta para essa questão relacionada ao elenco do
Cabra. Para a autora, o filme, diferentemente das obras de sua época, retrata a vida dos homens
“infames”, expressão utilizada por Foucault para designar aquele que não é famoso. Lins (2004)
afirma ainda que a retomada do projeto por Coutinho em 1984 e a finalização e exibição da obra
trazem à tona esses anônimos, recuperando fragmentos dessas existências que estavam
destinadas a desaparecer.
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construção de sentidos desenvolvido pelo gênero documental, e com o
conceito de discurso cinematográfico (Xavier, 1947), que problem atiza
as fronteiras entre realidade e representação.
Se a rem emoração e a historicização são inerentes ao processo de
construção de sentidos, duas questões vêm à tona: de que forma os
sentidos sobre a ditadura e a dem ocracia são construídos no texto? E
ainda: em que medida o contexto da década de 80, permeado pelos
discursos sobre a abertura política – anistia, eleições diretas, fim da
censura – i nscreve-se nas representações do nosso objeto de estudo?
Uma das ferramentas utilizadas para responder às questões da
pesquisa foi a contextualização dos acontecimentos então narrados
pelos personagens do Cabra. A ditadura militar no Brasil foi um
acontecimento histórico iniciado com um golpe de estado em preendido
em 1964 pelas forças armadas e contou com o apoio de um a parte da
sociedade civil. De acordo com Octávio Ianni (1978) e Eder Sader
(1981),

existia

uma

relação

entre

a

falência

do

projeto

político

representado pela democracia populista e a deflagração do golpe de
1964.
O m odelo populista, que a certa altura perdeu o controle sobre a
politização da m assa trabalhadora, encontrava seu fim. À exemplo das
Ligas

Camponesas,

que

protagonizam

a

obra

de

Coutinho,

os

movimentos sociais fortaleciam a idéia de que o Estado deveria prover
recursos para o estabelecimento de uma economia m ais distributiva. O
nascimento de um a sociedade civil organizada começou a incomodar as
elites, que sentiam o perigo de continuar apoiando um Estado populista.
Por m eio do golpe, os militares se encarregaram de acelerar a
derrocada da política de massas, levantando a bandeira em defesa da
democracia, que deveria ser protegida das lideranças carismáticas e do
perigo representado pelas idéi as comunistas.
A ditadura durou mais de 20 anos e passou por cinco governos
militares: o do marechal Hum berto de Al encar Castel o Branco Castelo
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Branco (1964-1968), o do general Artur da Costa e Silva (1968-1972), o
do general Emílio Garrastazu Médici (1972-1976), o do general Ernesto
Geisel (1976-1980) e o do general João Batista de Oliveira Figueiredo
(1980-1985).
É nesse contexto político-histórico que se localiza a narrativa do
filme Cabra Marcado para Morrer. Durante a ditadura militar, uma
grande parcela dos movimentos sociais, das ligas camponesas e dos
sindicatos foram vinculados a organizações de esquerda, à i deologia
comunista, e perseguidos pelos aparelhos de repressão da ditadura.
O contexto político em que o filme é retom ado, depois de 17 anos, é
conhecido como “redem ocratização”, “transição” e “abertura”. Todas
essas denominações se referem à fase em que a ditadura militar
estabelecida em 1964 seria substituída por um regime dem ocrático com
eleições diretas, por uma atuação mais consistente do Legislativo e
pela liberdade de expressão da imprensa e dos movimentos sociais.
O filme Cabra Marcado para Morrer foi finalizado neste contexto,
entre 1982 e 1984. Aproveitando-se dessa “abertura”, e da experiência
que havia acumulado na produção de reportagens para a TV, Coutinho
retoma o projeto paralisado desde 1964.
O filme aborda o contexto histórico que antecede e sucede a
ditadura militar. Essa temática compreende um campo de disputa de
significados. São freqüentes no cinema leituras de fatos que marcaram
a históri a. O processo de el aboração do roteiro e de captação e edição
das imagens compreende uma discursivização, isto é,

uma prática de

reiteração e deslizamento de sentidos

acontecimentos

sobre os

históricos.
Como observa Xavier (1947),
O cinem a não f oge à condição de cam po de incidênci a
onde se debatem as mais dif erentes posições i deológicas,
e o discurso sobr e aquil o que lhe é especí f ico é tam bém
um discurso sobre p ri ncípios m ai s gerais que, em última
instância, ori ent am as respost as a questões esp ecíf icas.
(p.13)
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Tendo

como

ponto

de

partida

os

processos

de

rememoração

referentes ao acontecimento da ditadura militar, materializados nos
discursos verbais e não verbais dos narradores e personagens que se
entrecruzam em nosso corpus, retom amos e especificamos as questões
que deverão ser respondidas ao longo desta pesquisa: quais as marcas
deixadas pelo regime militar na vida dos camponeses/personagens do
filme? De que m aneira as form as de percepção promovidas pelo
discurso ci nematográfico contri buíram para desencadear os processos
de rem emoração realizados pelos personagens? E em que m edida o
contexto de transição política da década de 80 influenciou a construção
de sentidos realizada no Cabra?
O primeiro capítulo discute as novas formas de percepção do m undo
através

da imagem e o contexto da cultura da memória.

Neste

segm ento, é discutida a relação entre imagem, percepção, história e
memória. A preocupação inicial da pesquisa está em apresentar ao
leitor a contribuição da imagem para os processos de construção do
conhecim ento sobre o passado e a razão pela qual é possível reservar
ao cinem a um lugar nos estudos que tratam da memória soci al e da
historiografia. Neste sentido, o Cabra não é entendido som ente como
um exem plar da linguagem cinematográfica, mas como uma narrativa
que remete a outros campos de construção do conhecimento.
O segundo capítulo analisa as fronteiras entre a rememoração e a
representação do acontecimento histórico. Partindo do princípio de que
o cinema é um discurso, e portanto é resultado de uma construção de
sentidos, a rememoração é caracterizada pela idéia de seleção: o que é
escolhido para ser represent ado é uma parte do objeto, marcada por
um a

perspectiva.

Neste

segmento,

destacamos

as

perspectivas

históricas e ideológicas que marcaram a trajetória e a obra do diretor
Eduardo Coutinho, além de discutirm os outras interpretações do Cabra
(Bernadet, 2003: Lins, 2004: Ram os, 2006).
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No

último

capítulo,

dedicado

à

análise

do

nosso

corpus,

a

preocupação maior está em averiguar como a construção de sentidos
realizada

pelo

Cabra,

a

partir

dos

processos

de

rememoração,

possibilita a identificação das marcas deixadas pelo regime militar nas
histórias

relatadas

investigação

mais

pelos

personagens

operativa,

foram

do

criados

filme.
três

Para

tornar

tem pos:

o

a
da

experiência, o da invenção e o da remem oração, desenvolvidos em
consonância com a diegese do Cabra. Em cada tem po são analisadas
não apenas as falas dos narradores e personagens, mas igualmente as
imagens selecionadas para com plementar e com entar os depoimentos
visualmente.
A dissertação se encerra com uma síntese do percurso desenvolvido
ao longo do trabalho de pesquisa e com a explicitação dos sentidos
detect ados

pela

atividade

analítica:

os

medos,

os

silêncios,

as

perseguições, os exílios, as revoltas, a inércia, a construção de novas
máscaras e o abandono de outras. Essas e outras são as marcas
perceptíveis no discurso fílmico de Cabra Marcado para Morrer.
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1. O lugar do cinema na memória social e na história

“Cada filme define um modo particular de
organi zar a e xperiê ncia em discurso, sendo
um produto d e mui tas det erminações.
Examinar
o trabalho do narrador
é
mergulhar dentro do filme para ver como
imagem e som se constituem, numa anál ise
imanente
que,
ao
caracteri zar
os
movimentos int ernos da obr a, ofer ece
instrument os para discussões de outra
ordem, particularmente aquel as que n os
levam ao conte xto da pro duç ão do fil me e
sua rel ação com a sociedade” (Ismai l
Xavi er, 1947).

Este capítulo visa discutir a relação entre o cinem a e a memória
social e, desta forma, problem atizar a contribuição do cinema na
construção do conhecimento sobre o passado. A primeira parte analisa
o impacto da imagem em movimento no contexto de transform ação das
formas de percepção coletivas e individuais. Em seguida, é verificada a
instrumentalização da memória e das experiências no contexto da
cultura

da

memória

e

as

possibilidades

de

promoção

de

uma

remem oração produtiva no campo da arte cinematográfica.
1.1 Imagem, realidade e percepção
A análise do filme Cabra Marcado para Morrer requer uma reflexão
sobre a relação entre imagem, realidade e percepção. Sobre as
problem áticas que atravessam essa relação, destaca-se o f ato de que a
propriedade mimética da imagem cinematográfica, principalmente a que
compõe o gênero documental, tem o poder de despertar no espectador
a percepção do real, sem que o mesmo se questione sobre as diversas
formas de representação que fundamentam essa linguagem.
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O

factualismo

característico

das

experiências

apresentadas

no

Cabra lança questões sobre a reconstrução e percepção do real a partir
da imagem ci nematográfica. Segundo Ismail Xavier (1947), estudioso da
teoria do cinema, imagem si gnifica origi nalmente imitação. A imagem
pode ser pictórica ou fotográfica. Na imagem fotográfica, o objeto cria
sua própria imagem pela ação da luz sobre m aterial sensível. Na
imagem pictórica, a representação do objeto reflete mais as m arcas do
artista. Em am bas as situações, ocorre o que se pode denominar de
experiência visual, ou seja, o contato com uma representação do
objeto.
A busca pelo lugar do cinema na mem ória social e na história
engendra uma discussão sobre alguns dos elem entos da linguagem
cinematográfica,

e

enfatiza

a

contribuição

desta

linguagem

na

constituição das percepções humanas. Uma análise imanente, como
aponta Xavier (1947), se configura neste trabalho como uma análise
dos discursos que atravessam as falas e as imagens presentes no filme
Cabra Marcado para Morrer. Portanto, a imanência não diz respeito
somente aos personagens que compõem a obra ou à própria obra em si,
mas também ao universo que circunda essas experiências.
A imagem cinematográfica, entendida como uma fotografia em
movimento, inaugura uma forma de representação m uito próxim a da
realidade, o que de certa forma dificulta a idéia de que exista um a
produção de sentidos pelo cinema e não apenas uma (re)produção.
Se já é um f ato tradicional a celebração do
“realism o” na im agem f otográf ica, tal celebraçã o é
m uit o m ais int ensa no caso do ci ne ma, dado o
desenvol vim ento tem poral de sua im agem , capaz de
reproduzir, nã o só m ais uma propriedade do m undo
visí vel, m as justam ente um a proprieda de essen ci al a
sua nat ur eza, o m ovim ento (Xavier, 2005:18).

A fim de que essa nova form a de percepção não seja vista como uma
cópia do real, entende-se que a im agem cinematográfica é uma seleção
de parte do objeto. Nesta pesquisa, a discussão sobre a relação entre

23
linguagem, representação cinematográfica e as formas de percepção
modernas está relacionada ao fato de que o corpus em questão é um
filme documentário.
Silvio Da-Rin (2004), comunicólogo, docum entarista e estudi oso do
gênero documentário, nos oferece um importante estudo sobre as
tradições e as transformações que marcaram o documentário ao longo
das décadas. Segundo o autor, a im agem em m ovimento é resultado de
técnicas de reprodução que com o tem po sofrem as ações da criação
artística.
A imagem em movimento, de acordo com estudos sobre sua gênese,
nasce sob o formato de registro. As primeiras imagens de cinema foram
docum entais. Lumière, um dos responsáveis pelas primeiras projeções
cinematográficas em público, captava cenas do cotidiano em am bientes
naturais e escolhia o melhor enquadram ento para capturar um instante
de realidade e filmá-lo sem nenhuma preocupação de controlar, nem
centrar a ação (Da-Rin, 2004).
Lumière preferiu seguir uma trajetória técnico-científica, dedicandose às experiências de observação e registro do real. Afirmava ainda que
seus trabalhos eram de investigação técnica, e que jamais fez o que se
cham a mise-en-scène 6. Lamentava, em 1946, por exemplo, que o
interesse pelo registro da realidade perdesse espaço para a ficção (DaRin, 2004).
O trabalho de Da-Rin expõe e problem atiza as permanências e
rupturas sofridas pelo gênero documental. A experiência de Lumière foi
pionei ra e ilustra o nascimento de um a dicotomia que diferencia ficção
e documentário. A definição da União Mundial de Documentaristas
reflete esse histórico que oscila entre tradição (marcada pela dicotomia
ficção

versus

documentário)

e

transform ação

(caracterizada

pela

O termo mise-en-scène no discurso cinematográfico está relacionado à representação, seria o
estar em cena.
6
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suspensão das fronteiras entre os gêneros). Entende-se por filme
docum entário,
Todo m ét odo de registro em cel ulóide de qual quer
aspect o da realidade int erpretada tanto por f ilm agem
f actual quanto por r econstituição sincera e justif icável , de
m odo a ap elar sej a par a a razão ou emoção, com o
objetivo de estim ular o desejo e a am pli ação do
conhecim ento e das relações humanas, como também
colocar verdadeiramente problem as e suas soluções nas
esf eras das relaçõ es econôm icas, cult urai s e hum anas
(Da-Ri n, 2004:15-16 ).

Percebe-se nessa definição uma fidelidade às bases da tradição do
docum entário, que estaria ligada à idéia de registro e de representação
da realidade, neste caso, int erpretada. O fato de o documentário
interpretar a realidade, seja de forma factual ou reconstituída, reforça a
concepção de que a experiência visual prom ovi da pela imagem em
movimento contribuiu para alterar as formas de percepção.
Essa concepção tornou-se ainda mais coerent e quando se percebeu
que um “movimento de apropriação metodológica do registro” 7 (Da-Rin,
2004) seria possível. Esse movimento irá acontecer a partir de Flaherty
(diretor de Nannok). Nessa experiência houve a preocupação de
reconstituir o real, a partir do factual registrado pela câmera. Desta
forma, o que antes era com preendido com o uma reprodução do real,
passa a ser entendido como produto de (re)construções de uma
diversidade de agentes discursivos e com unidades interpretativas.
As propriedades miméticas, de (re)produção serial, e seu valor de
exposição pública são fatores que atribuem ao cinem a o caráter de
construção

técnica

da

realidade,

e

de

sua

transform ação

em

espetáculo. Desta forma, o cinema, tanto o documental quant o a ficção,
transportam o espectador para a diegese, ou seja, para o universo da

7

Seria o resultado do corte fundador do documentário (momento em que passa a ser reconhecido
como gênero), e a aplicação de técnicas responsáveis por atribuir significado às imagens
documentais.
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experiência visual. O contato direto com o objeto é substituído pelo
contat o com sua imagem, e um núm ero cada vez m aior de imagens.
A questão que se col oca é: qual o significado dessas imagens? A
experiência visual promove o contato com a reconstituição do real e
com um tipo de apropriação metodológica. O documentário é uma
versão, daí o cuidado ao analisar essa espécie de registro, pois o
interessante está em desvendar o processo de construção dos sentidos
e o que isso im plica na reconstrução das memórias e das experiências.
As imagens do Cabra resultam da transform ação da experiência
histórica

dos

camponeses

em

di scurso,

e

para

isso

ocorre

a

apropriação m etodológica das memórias, consideradas registros. O
trabalho de mise-en-scène m aterializa-se a partir da proposta de
Eduardo Coutinho e das condições políticas, culturais, técnicas, sociais
e históricas que ele encontrou para a realização do filme.
O Cabra é um belo exemplo para se questionar a dicotomia entre
ficção e docum entário, e com o essas categorias estão entrelaçadas. Em
1962/64, o projeto era realizar um filme de ficção sobre a vida de João
Pedro Teixeira, baseado em fatos reais. Existia um roteiro, as locações
e os atores. O único personagem a se auto-representar foi Elizabeth
Teixeira, a esposa do Cabra. Em 1981/84, o projeto se transformou em
docum entário, sem roteiro, sem locações pré- definidas, e os atores
falavam

de

suas

experiências

de

vida

por

m eio

de

entrevistas

realizadas pel o diretor.
O primeiro Cabra não se desvincula do segundo: a separação é só
um a questão de ordem cronológica e met odológica. Existiam el ementos
estéticos do gênero documental no projeto de ficção, tais como o fato
de os atores representarem personagens em condições sem elhantes às
deles, principalmente Elizabeth, que conta sua própria história. A
diferença está na presença de um roteiro e de uma história escrita que
deveria ser representada para as câmeras. Em contrapartida, no
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segundo Cabra, as memórias dos camponeses, m aterializadas em
depoimentos filmados, são ilustradas por cenas da ficção de 1964.
Ao longo da própria história do cinema essa dicotomia foi ganhando
força e se natural izou. Os conceitos que vinculam o docum entário à
factualidade, e a ficção ao trabalho de mise-en-scène limitam a análise
sobre a relação entre imagem, realidade e percepção. Para enriquecer
essa

discussão,

pode-se

realizar

uma

análise

da

rememoração

explorada pelo filme, o que possibilita tam bém investigar as marcas
históricas que singulari zam tais lem branças.
1.2 O cinema e a alteração das formas de percepção
Segundo o filósofo da arte W alter Benjamim (1994), desde as
sociedades pré-históricas a arte tem a função de nos integrar a uma
segunda natureza, o que acontece quando induz o homem a novas
formas de percepção e reações. O cinema cumpre esse papel na
modernidade.
O filósofo aborda a obra de arte na era da sua reprodutibilidade
técnica

e

problematiza

a

conseqüente

alteração

das

formas

de

percepção. No iní cio da produção artística, o que importava era a
exist ência da imagem, e não que ela fosse vista. À medida que a obra
de arte se emancipa do seu uso ritual, aum entam as ocasiões para que
ela seja exposta (Benjamim, 1994).
O cinema produz sentido a partir da matéria real. Mas o próprio real
já é discurso e, portanto, está permeado de efeitos de verdade e de
sentidos. Com a reprodução promovida pela técnica cinematográfica, a
matéria real perde a sua autenticidade. A autenticidade significa a
quintessênci a, isto é, o aqui e agora do objeto, desde a sua duração
material até o seu testemunho histórico. A perda da autenticidade gera,
por

conseguinte,

(Benjamim, 1994).

o

desaparecimento

do

testemunho

histórico
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Nesse processo ocorre tam bém o atrofiamento da aura,
Em sum a, o que é a ura? É uma f igura singul ar, com posta
de el em entos esp aci ais e t em porais: a a pari ção única de
uma coi sa distante, por mais perto que ela est eja.
Observar em repouso, num a t arde de verão, um a cadei a
de m ont anh as no hori zonte, ou um galho que proj et a s ua
som bra sobre nós, significa respi rar a aura dessas
m ontanhas, desse g al ho. Graças a essa def i nição, é f áci l
identif icar os f atores sociai s esp ecíf icos que condicion am
o declíni o atu al da aura. (... ) Cada dia f ica m ais
irresistível a neces si dade de poss uir o objeto, de tão
perto quanto possí vel, na i magem , ou antes, na s ua
cópia, na s ua reprodução. Cad a dia f ica mais nítida a
dif erença entre a r eprodução, com o el a nos é of erecida
pelas
revi stas
ilustradas,
pelas
atuali dad es
cinematográf icas, e a i magem (Benj amim, 1985: 170).

Portanto, a existência única do objeto passa a ser substituída por
um a

existência

serial.

reproduti bilidade

técnica

O
e

cinem a
sua

é

função

um

representante

soci al

passa

a

ser

da
a

transformação de um efeito de sentido em um ef eito de verdade que,
por sua vez, é reproduzido em larga escala.
O fim da aura, em função da era da reprodutibilidade técnica, é um
indicativo da alteração das formas de percepção. Esse fato está
relacionado a um a mudança perceptiva coletiva que, segundo Benjamim
(1994), submete a própria percepção a um controle, ou seja, “orientar
as massas em função da realidade e a realidade em função das massas
(p.170)”.
Seguindo ainda essa orientação, vemos então que a percepção via
obra de arte é transformada pel o fenômeno da imagem em movimento,
que concentra o trabalho de criação no ato da montagem (processo de
edição das imagens) e reforça as formas de controle.
Isso não quer dizer que quando as pessoas acabam de assistir a um
filme,

elas

venham

a

incorporar

e

a

reproduzir

seus

conteúdos

mecanicamente. O fato é que na era de sua reproduti bilidade técnica, a
obra de arte acostuma as pessoas a um tipo de olhar sobre o mundo, e,
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de acordo com esse tipo de percepção, o valor da obra está na sua
exposição. Não importa o que vai ser exibido, m as sim se é exibido.
No momento em que Coutinho expõe as filmagens do primeiro Cabra
para os camponeses e eles se deparam com suas i magens na tela,
nota-se uma preocupação em identificar quem está sendo exibido. Eles
se sentem importantes por estarem em quadro e conseqüentemente por
serem reconhecidos. Tanto é assim que, ao narrar essa cena, o próprio
Coutinho afirma que a maior preocupação dos cam poneses era tentar
reconhecer quem fazia parte do filme, e se eles tam bém estavam ali
representados.

(Coutinho, 16’ 11’’) Logo dep oi s da n ossa chegad a a
Gal iléi a. Im provi samos a projeç ão do material f ilmado em
1962 e 1964 p ara a com unidade do engenho. Os atores
do f ilm e eram nossos co nvidados especi ais par a a
projeção.

(Fotograma 1: cena em que a primeira v ersão do Cabra
Marcado par a Morrer é exibida aos camponeses)

O

mostra que os convidados de Coutinho apontam uns para os

outros e se divertem ao entrarem em contato com a experiência visual
que produz sentido sobre seu passado e o passado do grupo.
(...) O m aterial f oi mostrado exatam ente com o havia sido
f ilmado, f ora de ordem , com cenas i ncom pletas, cenas
repeti das, claquet es e etc. É uma noite de sábado, única
ocasião em que pod eríamos reuni r esses t rabalhadores,
alguns vindos d e longe, p ara verem a proj eção. O que
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m ais despertava o interesse dos gal ileus era a
identif icação dos pa rticipantes da f ilmagem 17 anos m ais
m oços.

O valor de exposição seria referendado se após a sessão os
camponeses tivessem guardado para si as recordações desencadeadas
via imagens. Mas isso não acontece, pois, após a exibição, se inicia o
trabalho de apropriação dos registros tanto por parte dos camponeses,
ao refletirem sobre suas histórias de vida, quanto por Coutinho que
realiza o trabalho de historicização das mem órias.
No Cabra, o trabalho de criação não se limita ao processo de
montagem

já

que

não

lida

apenas

com

el ementos

da

narrativa

cinematográfica para a produção do filme. O seu movimento de
apropriação metodológica do registro conta com recursos provenientes
de outros cam pos do conhecimento, tais com o a etnografia e a
historiografia. Percebe-se que no filme é reservado para a história e a
memória um privilegiado lugar em sua estrutura narrativa, pois as
imagens que se limitariam a ter apenas um valor de exposição ganham
valor de culto. Isso ocorre porque as i magens do passado são um ponto
de partida para o processo de rememoração.

Assim, o que está

exposto na tela não é valorizado som ente por sua f unção mimética, mas
tam bém por não permitir o desaparecimento do testem unho histórico.
Esse tipo de apropriação dos registros que preservam e representam
experiências

coletivas

e

históricas

têm

aspectos

narrativos.

Por

consegui nte, o cinema se torna um mediador entre o espectador e o
acontecimento. Na produção do Cabra, existe uma preocupação em
desvendar est e duplo processo de preservação e representação. O
recurso da m etalinguagem serve com o método para o trabal ho de
reconstrução das experiências do passado.
A

concepção

de

Benjamim

sobre

o

papel

do

cinema

na

transformação da percepção serve para refletir sobre a necessidade de
se entender o funcionamento da evol ução na superestrutura, e, como o
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próprio Benjamin afirma, para “formular exigências revolucionárias na
política artística” (p. 168). Assim, o progresso das forças produtivas, ou
seja, a m ecanização dos m eios de produção já não se limitava às
fábricas: esse modelo tinha sido introjetado no cotidiano das pessoas.
Projetos cinematográficos como o de Cabra Marcado para Morrer se
inserem nesta era da reprodutibilidade por ser contem porâneo a ela. No
entanto,

em

nosso

objeto

de

estudo,

existe

um

trabalho

de

reconstituição das experiências, dos acontecimentos e das m emórias
que não se limita ao discurso cinematográfico. O filme, a partir do
trabalho com a memória, promove a integração das temporalidades ao
contrapor

as

imagens

“ficcionais”

do

primeiro

Cabra,

com

as

“documentais” da segunda experiênci a. O testemunho se transform a em
denúncia, e o passado se presentifica. Essa etapa é parte de um
processo conhecido por rem emoração produtiva.
1.3
A

A rememoração produti va
memória

pode

ser

entendida

como

a

lembrança

de

uma

experiência que ficou no passado. Como apontou Benj amim, o cinema é
um dos dispositivos de percepção da modernidade. Neste sentido,
procurar-se-á contextualizar a produção da imagem cinematográfica no
que Huyssen (2000), estudioso da memória social, denomina de cultura
da memória.
Huyssen
indivíduos.

denuncia
A

partir

o

consumo

dessa

incessante

polêmica,

de

em erge

m emória
a

pelos

questão

da

transformação da experiência e da própria mem ória em mercadorias,
em virtude principalmente do caráter da produção serial. O autor
observa que a partir da década de 1980 a preocupação com o passado
se intensificou. A sociedade estaria seduzida pela memória e com medo
do esquecimento.

31
Diante disso, ele acredita que velhas abordagens sociológicas sobre
a m emória, tais como a mem ória coletiva de Maurice Halbwachs, que
pressupõe formações de mem órias sociais e de grupos relativam ente
estáveis, não são adequadas para dar conta da dinâmica atual da mídia
e da tem poralidade, da m emória, do tempo vivido e do esquecimento.
As contrastantes e cada vez mais f ragm entadas
m em óri as políti cas de grup os soci ais e ét nicos
especí f icos perm item perguntar se aind a é possív el, nos
dias d e hoje, a existência de f ormas d e m em ória
consensual coletiva e, em caso neg ativo, se e de que
f orma a coesão social e cultural pode ser garantida sem
ela. Está claro que a memória da m ídia sozinha n ão será
suf iciente, a despeit o de a mídia sozinha ocupar sem pre
m aiores porções da percepção social e política do m undo
(Huyssen, 2000: 19).

A mídia protagoniza esse cenário caracterizado por um a sintomática
recodificação do passado. Como foi abordado no item anterior, o uso da
imagem como objeto de percepção da realidade é um fato inaugurado
pela modernidade. Tanto a imagem fotográfica quanto a cinem atográfica
são instrum entos nesse processo de recodificação do passado.
Os códigos usados para representar o passado materializam-se,
dentre outras form as, em narrativas cinematográficas. Os fatos vividos
são transformados em imagens e comercializados no presente seja em
função do medo do esquecimento, seja em decorrência de uma
ausência de experiências. Ocorre assi m o deslocamento da experiência.
Esse deslocam ento se dá por conta da distância que se instala entre o
ato de remem oração (que parte do presente) e os registros de memória
(inscritos no passado). Em virtude dessa separação, o passado é
recodificado sem que se estabeleça uma rel ação com o presente.
Em se tratando dos códigos atribuídos às memórias da ditadura
militar, objeto desta pesquisa, problemati zam-se as formas pela quais
as

experiências

relacionadas

operacionalizadas pelo cinem a.

a

esse

evento

estão

sendo
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O crescimento do número de produções cinematográficas sobre o
período da ditadura militar no Brasil pode ser considerado um reflexo
dessa cultura da memóri a. Como mencionamos no i níci o deste trabalho,
os filmes produzi dos a partir de 2004 recodificam os fatos ocorridos a
partir de 1964. Os conflitos políticos e ideológicos são configurados
como uma experiênci a histórica. Apesar da repressão instituída pelos
militares, existiam frentes que faziam resistênci a, representadas pelos
movimentos de luta armada e por alguns grupos políticos partidários.
Essa oposição é freqüentem ente abordada nas últimas obras: de um
lado,

os

ingênuos

mantenedores

da

heróis
ordem.

da

resistência;

Assim,

são

e

do

outro,

esquecidas

os

vilões

histórias

de

personagens, tais como os militantes das Ligas Camponesas, que
possibilitam a descoberta de outras marcas referentes ao regime militar
de 1964.
Os usos que são feitos das m emórias da ditadura militar no Brasil
são políticos e influenciados pelo presente. Em 1984, época em que o
Cabra

foi

resistênci a

finalizado,
ficaria

uma

explíci ta

comprometida.

Já

oposição

entre

a

de

partir

militares

2004,

com

e
a

“consolidação da democracia e da liberdade de expressão”, a produção
de sentidos hegem onicamente negativos sobre o período do exercício
do poder militar na história do Brasil aumentou expressivam ente. Essa
questão vem à tona quando se analisa a relação entre a remem oração e
a representação.
(...) Se reconh ecem os a distânci a consti tutiva entre a
realidade e a sua representação em linguagem ou
im agem , devem os, em princípi o, est ar abertos p ara as
m uit as possibil idades dif erentes de representação do real
e de suas memórias (Hu yssen, 200 0:21-22).

Huyssen alerta para a necessi dade de se perceber a pluralidade de
interpretações e representações que partem do ato de lembrar. A
remem oração, quando efetuada de forma individual, não gera tanto
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impacto quanto uma que é instituída na esfera pública. A questão é:
como

a

memória

está

sendo

construída

na

esfera

pública?

As

recodificações das experiências vividas no passado evidenciam o
pluralismo característico das rem emorações?
Diante disso, é importante estar ciente das inúm eras possibilidades
de representação do real e de suas memórias, dos usos que são f eitos
das imagens e do risco da galvanização dos significados sobre os
eventos históricos e sobre as memórias. Do contrário, caminha-se em
direção a construções de sentidos condicionadas pela cultura da
mercadoria.
A preocupação com a ética, que nesta pesquisa consiste no tipo de
abordagem sobre a relação entre testem unho histórico e denúncia, é
discutida por Huyssen no que ele chama de remem oração produtiva,
conceito vinculado a uma necessidade de politização do ato de lembrar,
ou seja, o entendimento de como se processam as escolhas do que
será lembrado no espaço da mem ória social.
O

documentário

Cabra

Marcado

para

Morrer

torna

pública

a

remem oração, isto é, insere a discussão sobre a ditadura numa
dimensão social. Ele expõe uma temática política e, pri ncipalmente,
gera impacto no contexto em que é apresentado. No momento do
lançamento do filme, não só a ditadura da década de 60 e 70 foi
representada, mas tam bém os impactos desse regime na década de 80.
É tam bém inegável a contribuição dessa obra para a discussão acerca
da abertura democrática.
Remem orar também representa um ato político, com preende uma
reavaliação, à medida que certos traum as vêm à tona no presente.
Como já foi discutido, a imagem representa determinado ponto de vista
sobre um objeto e/ou fato, e disso se parte para se pensar o todo. As
abordagens realizadas em Cabra Ma rcado para Morrer são escolhas
políticas, pois a seleção das imagens indica o que deverá ser lem brado
no meio social.
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No filme, os protagonistas do enredo são os cam poneses que
participaram das primeiras filmagens do Cabra e parte daqueles que
militaram nas Ligas de Sapé e Galiléia nas décadas de 50 e 60. O ponto
de vista desse grupo é uma referência no filme, pois a rem emoração da
ditadura é contada por personagens que foram perseguidos pelo
regime.
Em outras palavras, as narrativas privilegiaram a m emória de quem
sofreu com a repressão e não a dos militares, responsáveis pelo
controle do aparelho repressor. Existe, portanto, uma seleção das
lembranças que o f ilme decidiu tornar públicas.
De acordo com as considerações feitas em relação à construção de
um a m emória social, percebe-se esse campo como um espaço de
disputa, de dialética entre lembrança e esquecimento e de construção
de sentidos. O cinema, à medida que recodifica o passado, participa do
processo de rem emoração pública.
(...) Um ponto em questão é a di stinção entre pass ados
usávei s e dados disponíveis. A m inha hi pótese aqui é n ós
tentarmos com bat er esse m edo e o perigo do
esquecim ento com est ratégias d e s obrevivência de
rem emoração públi ca e privada (Hu ys sen, 2000, p.1920).

Conclui-se que o consumo das imagens não é suficiente para
combater o esquecimento. As estratégias de remem oração produtiva no
âm bito público e no privado servem para lidar com o perigo do excesso
de lembranças, pois a quantidade de mem órias não significa o fim do
esquecim ento.
Cabra Marcado para Morrer foi finalizado em um contexto em que o
regime militar era colocado em xeque. Suas imagens rememoram o
período em que a ditadura agi a de forma arbitrária afetando boa parte
da sociedade. Nessa narrativa, a memória visual se materializa em
imagens que compõem um cenário em que lembrar encontrava-se
vinculado a transformações. Falar da tortura ou da clandestinidade que
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ocorria em 1960 e 1970, períodos retratados, era polemizar sobre a
reincidência dessa prática nos anos 80, quando o filme foi exibido.
Esse processo significa a politização do ato de lembrar e é resultado
de uma construção de sentidos influenciada por fatos contem porâneos
aos filmes. A obra trata do período da ditadura militar, mas foi
finalizada na década de 80, mom ento em que os discursos pró-anistia e
eleições diretas estavam em pauta no meio social. A obra não narra
apenas a ditadura de 1964, m as, implicitamente, problem ati za as
polêmicas

lutas

pró-dem ocracia

em

1980

e,

assim,

realiza

uma

remem oração produtiva.
Desta forma, o cinema cumpre a tarefa de lembrar, acrescida de
reflexões

presentes:

sobre

os

torturadores

anistiados,

sobre

a

continuidade da prática da tortura em um regime democrático, sobre a
ocultação de documentos públicos, dentre outros temas.
Os

processos

de

rememoração

desencadeados

pela

exibição

progressiva de imagens, nas quais as experiênci as passadas são
reportadas, repercutem na preservação do testemunho histórico, e, por
consegui nte, servem ao trabalho de denúncia pública. E aliada à prática
da rememoração produtiva, surge também a proposta de historicização
das

mem órias,

ambas

integrantes

do

movimento

de

apropriação

metodológica dos registros presentes no Cabra.
1.4 A historicização das memórias
A historiadora Elizabeth Jelin (2006), também pesquisadora do
campo

da

memória

soci al,

afirma

a

necessidade

de

uma

complem entaridade entre os registros de memória e os dados históricos
nos processos de construção do conhecimento sobre o passado. Para
ela, o ato de lem brar deve estar vinculado a uma contextualização das
lembranças, isto é, o processo de rememoração isolado não constrói
conhecim ento, pois precisa do vínculo com a história para ressignificar
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seus conteúdos. A autora também atenta para a explosão dos estudos
de memória, afirmando que é notória a crítica feita ao paradi gma
positivista,

no

qual

existe

a

preocupação

com

a

facticidade

do

acontecimento; no entanto, deve-se também tomar cuidado com os
estudos de memória que ficcionalizam e mitologizam a história.
A partir dessa perspectiva, entende-se que a historicização das
memórias é parte de um processo de rem emoração produtiva. No filme
Cabra Marcado Para Morrer, mem ória e história se complem entam. A
subjetividade característica das memórias camponesas se cruza com a
factualidade histórica representada pelas fontes j ornalísticas utilizadas
freqüentemente pelos narradores (Coutinho e Ferreira Gullar).
As mem órias dos cam poneses e os contextos históricos da ditadura
militar (1964) e da abertura democrática (1974) com põem um cenário
que insere a construção do conhecimento sobre o passado numa
dimensão

política.

A

historicização

das

memóri as

transforma

os

camponeses em atores sociais e políticos; suas lembranças passam a
compor uma parte da história do Brasil; suas recordações reconstroem
um a

trajetória

de

luta

que

se

configurou

no

passado

e

que

é

ressignificada no presente pelo filme.
O ato de lembrar é despolitizado quando o passado se polariza em
relação ao presente. A temporalidade dos fenômenos sociais não é
linear e cronológica; ela é feita de rupturas, de um reviver que não se
apaga

com

o

passar

do

tempo.

Silêncios

e

esquecimentos

são

recuperados à m edida que vão se instalando as estratégias políticas,
que novas perguntas são introduzi das por quem está no presente, onde
as memórias são reatualizadas. As representações de acontecimentos,
tais como a ditadura militar, com prometem a relação entre testem unho
histórico e denúncia pública quando se anulam as conexões entre o
passado, o presente e o futuro.
Segundo Jelin (2006), a historici zação das m emórias compreende
um a transform ação dos sentidos sobre o passado. A significação dos
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acontecimentos do passado não se estabelece de uma vez para
sempre. Existe uma dinâmica para a história e para a m em ória, na qual
distintos atores sociais e políticos recuperam seletivamente alguns
eventos. Na defesa deste argumento, a autora traz o exemplo do Brasil,
onde os militares participaram ativamente das construções narrativas
sobre o regime militar e onde muitas dessas narrativas são encaradas
como oficiais.
O documentário de Eduardo Coutinho é uma outra possibilidade de
construção narrativa sobre a ditadura de 64. A partir de um a memória
que estava silenciada e esquecida, o filme faz emergir um tipo de
memória que existi a de forma individual, e, ao relacionar as lembranças
dos cam poneses entre si e contextualizá-las historicamente, prom ove
um a rem emoração coletiva e produtiva.
O Cabra utiliza códigos para representar o passado. A experiência
sobre a ditadura militar, rem emorada pelos camponeses das Ligas de
Sapé e da Galiléia, é tornada pública no filme. O acontecimento
lembrado é a chave para que passado e presente se relacionem.
A história permite questionar criticamente o conteúdo das m emórias,
e isso ajuda na tarefa de narrar. Não se trata de diferenciar m em órias
falsas de verdadeiras, m as de indagar sobre as fraturas e hiatos entre
am bas (Jelin, 2006).
Quando, por exemplo, a análise aponta que os testem unhos dos
camponeses, coletados durante a abertura dem ocrática, sinalizam que a
censura e a repressão ainda não haviam cessado, isso significa que o
processo de rememoração foi condicionado a esse fator histórico e
político.

É

importante

frisar

que

as

m emórias

camponesas

transformadas em narrativa pelo Cabra caso fossem expostas hoje, o
seriam de m odo diferente em função de um a outra realidade.
Nesta perspectiva, nem a história se dilui na mem ória, nem a
memória deve ser descartada como dado por sua f alta de objetividade.
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É da com plementaridade entre as duas que emergem as perguntas mais
criativas e produtivas para a reflexão.
As

experiências

vividas

durante

a

ditadura

são

rememoradas,

ressignificadas e com partilhadas por meio da narrativa cinem atográfica.
As imagens do Cabra não constroem sentidos somente sobre a
ditadura, elas também acentuam a polêmica entre o regime defendido
pelos militares e o modelo político que os camponeses do Cabra e
grande parte da sociedade civil almejavam. Propostas como a de
Eduardo Coutinho, que transformam o conhecimento sobre o passado
em práxis, realizam uma rem emoração produtiva, contribuindo para a
formação de uma memória social; evitam que as experiências fiquem
estancadas no passado. Assim, o passado é rememorado para que o
presente possa ser transformado.
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2. Entre a rememoração e a representação do passado.
“O cinema é um discurso e é
(Eisenstein apud X avier, 2005:132).

id eológico ”

Vimos que o movimento de apropriação m etodológica dos registros
realizado no filme Cabra Marcado para Morrer contou com os recursos
provenientes

de

um

tipo

de

rememoração

produtiva

e,

conseqüentem ente, com a historicização das memórias. Este capítulo
discute a representação da rem emoração a partir dos processos de
construção de sentidos utilizados pelo discurso cinem atográfico.
2.1 A construção de sentidos no discurso cinematográfico
A

afirmação

lançada

pelo

cineasta

russo

Sergei

Eisenstein

(“Encouraçado Potenkim”, de 1925 e “A Linha Geral”, de 1929) abre
caminho

para

reflexões

acerca

da

relação

cinema,

discurso

e

construção de sentidos. Eisenst ein acredita que a experiência visual
reproduz discurso e não realidade.
Nesta

mesma

perspectiva,

na

análise que

vamos

empreender,

entende-se o discurso não como a transmissão de informação, mas
como

ef eito

de

sentidos

entre

interlocutores,

enquanto

parte

do

funcionamento social geral. Sem pre haverá processos de significação
em qualquer representação, pois, nos mecanismos de toda formação
social, existem regras de projeção que estabelecem a relação entre as
situações concretas e as representações dessas situações no interi or
do discurso. Todo discurso nasce de outro discurso e rem ete a outro.
Não existe um discurso e sim um estado de processo discursivo,
compreendido como resultante de processos discursivos sedimentados,
institucionalizados (Orlandi, 1983).
De acordo com essa orientação, percebe-se que o discurso é sempre
produzido e controlado a partir de condicionam entos sociais, históricos
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e ideológicos tanto no cinem a quanto em qualquer outro campo da
linguagem.

Em

função

da

propriedade

mimética

da

imagem

em

movimento, criou-se um mito de que a imagem cinem atográfica era a
mais perfeita reprodução da realidade.
Em sua reflexão sobre o discurso cinematográfico, Xavier (2005)
apresenta várias práticas do fazer cinem atográfico, que seriam parte do
processo discursivo. O autor problematiza os limites entre o real e a
sua representação pelo cinema.
O cinem a não f oge à condiçã o de c ampo d e incid ência
onde
se
debate m
as
m ai s
dif erentes
posições
ideológicas, e o discurso sobre aquilo que lhe é
especí f ico é tam bém um discurso sobr e pri ncí pios m ais
gerai s qu e, em última i nstância, orienta m as respost as a
questões esp ecíf icas (Xavier, 2005: 13).

Relacionando as teorias do discurso, mais precisamente as que
discutem as influências ideológicas nos processos de representação, à
teoria

do

cinema,

Xavier

considera

que

toda

representação

cinematográfica, seja documental ou fictícia, é marcada por uma
proposta de construção de sentidos.
Ele chama de dispositivo transparente as tentativas de naturalização
do discurso. E exemplifica com representações cinematográficas sobre
períodos históricos 8, que buscam ser um retrato de determinados
acontecimentos. Essa base, constituída na história, funciona como um
instrumento retórico.
A “seriedade” da r econstrução e o cuidado a purado
m anif esto nos detal hes si mboli za um a atitude d e resp eito
à verdad e qu e tende a ser credit ada para o f ilme no seu
todo (Xavier, 2005:4 2).

O

importante

naturalização
8

de

aqui

é

perceber

determinados

que

significados

existem
por

tentativas

certas

de

narrativas

As superproduções de Griffith, “Babilônia” e “Intolerância”; e Cecil B. de Mille, “Moisés” e
“Cleópatra”.

41
cinematográficas. Dito de outra forma, nota-se que certos filmes
assumem-se como o retrato de determinada realidade, sem que se
pesem suas configurações ideológicas.
Em uma linha que reforça as discussões empreendidas por Xavi er
(2005), Stam e Shoat (2006), apoiados em um a perspectiva bakhtiniana,
afirmam

que

a

realidade

não

é

evidente

e

a

verdade

não

é

imedi atamente apreendida pela câm era.
Stam e Shoat (2006) inscrevem o discurso cinematográfico na
dimensão do discurso artístico, proposto por Bakhti n. Este último
reformula a noção de representação artística de modo a evitar tanto a
fé ingênua na verdade e na realidade quanto a noção igualmente
inocente de que a ubiqüidade da linguagem e da representação
significa o fim da luta e o fim da história.
A li teratura, e, por extensão o ci nem a, não se ref erem ao
“m undo”, m as representam suas li ngu agens e di sc ursos.
Em vez de ref let ir diretam ente o real, o discurso artíst ico
constituiu a ref ração de um a ref ração, ou sej a, uma
versão m ediada de um m undo sócio-ideológico que já é
texto e discurso (Stam e S hoat, 2006:26 4).

Quando se acredita que há um retrato da realidade em determinada
produção cinematográfica, afirma-se uma lógica de naturalização que
limita as possibilidades de ressignificação de determinado objeto e/ou
acontecimento.
É preciso, portanto, entender o discurso cinematográfico como um
gesto de interpretação. As reflexões de Pêcheux (2002) no cam po da
linguagem e do discurso, incorporadas ao dispositivo teórico-analítico
deste trabalho, ajudam a melhor entender a relação entre o discurso e o
acontecimento.
O autor apont a vários caminhos para se pensar essa relação. Neste
texto, será privilegiada a noção de acontecimento como um ponto de
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encontro entre uma atualidade e um a memória, sendo que nessa
relação existe a atuação do que Pêcheux denomina m emória discursiva.
Entende-se por memória discursiva um tipo de memória que não é
individual, mas parte de um tecido social constituído de sentidos
entrecruzados da memória mítica, da mem ória social, aquela inscrita
em práticas (Pêcheux apud Indursky, 2000).
Mariani (1998), também no cam po da linguagem, destaca o trabalho
da memória discursiva a partir da seguinte reflexão de Pêcheux,
O trabalho da m emória discursiva é a estruturaç ão da
m aterialidade di scursiva com pl exa, tensionada numa
dialética da re pet ição e da regulariza ção: a m em ória
discursiva seria aqui lo que f rente a um texto apare cendo
com o acont ecimento a ler, vem reavivar os ‘im pl ícit os’
(ie, m ais tecnicamente, os pré-c onstruídos, elem entos
citados
e
relatados,
discursos-transversos
etc.)
necess ári os para a sua l eitura: a condi ção do lisível c om
rel ação ao pr ópri o lisível (Pêcheux apu d Mari ani ,
1998:40).

A partir desta perspectiva, Mariani (1998) entende que a memória
discursiva produz senti dos para o acontecimento, filiando-o a uma rede
de sentidos e integrando-o a uma continuidade. O acontecimento é
então entendido como discurso porque se torna um componente desta
rede de sentidos. A filiação, por sua vez, recorre aos processos de
remem oração, relacionando o que é atual a algo que já aconteceu.
Neste processo, atuam os efeitos de memóri a, aos quais, parte das
vezes, permite-se a ilusão da completude, como se houvesse um
encadeam ento lógico dos acontecimentos.
O uso do conceito de memória discursiva nesta pesquisa junta-se ao
trabalho de análise da produção e repetição de efeitos de sentidos
determinados

por

um

processo

discursivo,

promovendo

a

m elhor

observação de conflitos pela regularização e hegemonia de sentidos.
Em Cabra Marcado para Morrer, o trabalho com a memória compõe
um a mise-en-scène comprometida em explicar os efeitos da ditadura na
vida dos personagens e no próprio filme. De acordo com os processos
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discursivos desenvolvidos no Cabra, o acontecimento da ditadura
militar interrompeu não só a produção do filme, mas tam bém um projeto
que transformaria a vida dos cam poneses e das classes trabalhadoras
em geral. A obra, produzida na década de 80, recorre a discursos que
culpabilizam, direta ou indiretamente, o regime ditatorial por tal ruptura.
As mem órias mais freqüentes na obra são as que representam a
repressão e a violência exercidas pelos militares. Lembrar da tortura,
dos assassinatos, dos interrogatórios e das perseguições é a forma
encontrada para refletir sobre o quadro de lutas pró-democracia e
anistia que se desenhava na época.
A construção de sentidos efetuada pelo filme Cabra Marcado para
Morrer compreende uma recodificação do passado. Neste processo,
quando se analisa a atuação de uma memória discursiva, a experiência
não se desloca para o passado; ela passa a ser compartilhada e
ressignificada no presente, em m eio às contingências sociais, políticas
e

históricas.

Sendo

assim,

a

representação

é

entendida

como

discursivização.
O conceito de m emória discursiva, portanto, contribui para a análise
do que vem a ser a ação ideológica no discurso cinem atográfico e nas
memórias analisadas. Esta discussão serve para reforçar que o cinema
é um discurso e é atravessado por outros discursos. Em contrapartida,
quando se acredita que um filme é o fiel retrato da realidade, deve-se
ficar atento para a presença do discurso reproduzi do pelo sujeito
pragmático,

O sujeito pragm ático — isto é, cada um de nós, os
“sim ples particulares” f ace às diversas urgências de sua
vida — têm por si mesm o uma im periosa necessidad e de
hom ogeneida de lógica: isto s e m arca pela existênci a
dessa multiplicidade de pequenos s istem as lógicos
portát eis que vã o da gestão coti dia na da existência (...)
até as “gran des deci sões” d a vi da social e af et iva
(Pêcheux, 2002:33).
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O discurso cinem atográfico tende a se tornar um agente desse
pragmatism o a partir do momento em que reforça a ilusão de que os
saberes se originam no próprio sujeito.
O sujeito, como nos m ostram Pêcheux e F uchs (1975),
(...) parte da ilusão de que os sab eres se originam nele
m esm o, quando, de f ato, eles repr esentam já ditos que
f oram produzid os em outros discursos, em outros
lugares, os quais são retom ados de sua dimens ão
vertical , de-sintagmatizada, desli neari zada e inscritos no
discurso do sujeito que, ao deles se a propriar, dá-lh es
uma dimensão hori zontal, sintagmatizada, ou seja, o
sujeito li neariza esses saber es, os enu nciados, em seu
discurso,
d ando-lhes
uma
f ormulação
pr ópria,
inscreven do, dess a forma, seu discurso na repetibi lidade.
(Indursk y, 2000:10 2) (grif o meu)

Se

entendermos

que

o

cinem a

constrói

sentidos

sobre

os

acontecimentos, as experiências e as memórias, poderemos concluir
que ele produz conhecimento a partir da existência de saberes préexist entes, e tais saberes serão instrumentalizados a partir de uma
certa estrutura.
O uso da mem ória discursiva pelo discurso cinem atográfico o
inscreve na dimensão social e histórica da representação artística,
A arte é inegavel m ente soci al não porque
represent a o real, mas por que constit uiu uma
enunci ação situada historicam ente — u ma rede
de signif i cados en dereçados por um sujeito ou
sujeitos constituídos hi storicam ent e para outros
sujeitos constituídos socialmente, todos i m ersos
nas
circunstânci as
históricas
e
nas
contingências s ociai s.(Stam e S hoat, 20 06: 264265)

Fellini (1974), a certa altura de seu reconhecimento como cineasta,
foi

indagado

respondeu

sobre

que

suas

marcas
obras

autobiográficas
eram

em

seus

autobiográficas

à

filmes.

El e

medida

que

continham testemunhos de determinadas época e situações vividas por
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ele, da mesm a forma que aconteceria com qualquer escritor, poeta ou
pintor, por exemplo.
Essa situação particular serve para ilustrar como os processos de
representação

do

passado

são

influenciados

pelas

contingências

sociais e que, a partir da contemporaneidade, define-se o que será
remem orado e significado. No filme, percebe-se a ação ideológica no
processo

que vai

resultado

da

da

remem oração

estruturação

dos

à representação. O Cabra é

discursos

dos

personagens

e

das

imagens escolhidas para constituir cada depoimento: texto e imagem
expressam sua materialidade discursiva. A ditadura foi ressignificada a
partir da perspectiva dos camponeses e de Eduardo Coutinho; est e
último é o responsável por escolher o mét odo que transform a as
memórias em registros.
2.2 Eduardo Coutinho: trajetória e influências

(Fotograma 2: cena em que E duardo Couti nho se
encontra c om Elizabeth Teixeira no segun do dia de
gravaçã o)

Vimos que o lugar do cinema na m emória e na história passa pela
questão das formas de percepção coletivas e individuais, e que, na
modernidade, o modo pelo qual o hom em enxerga e interpreta a
realidade

foi

alterado

em

função

movimento e da experiência visual.

do

fenômeno

da

imagem

em
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Nesta perspectiva, entende-se o audiovisual como um a linguagem e
o produto audiovi sual com o um discurso. Para mel hor entender a
proveniência de tais discursos e suas dimensões históricas e políticas,
este segmento da pesquisa investiga a trajetória e as influências do
diretor Eduardo Coutinho.
Falar de Eduardo Coutinho e de sua trajetória no cinem a não
significa traçar um histórico de sua filmografia, e tampouco elaborar um
texto bi ográfico. Ressalto aqui a importância de não apenas destacar o
momento

em

que

Coutinho

com eça

a

produzir

docum entários,

apresentando de forma abrevi ada o caminho que ele percorreu para se
tornar um diretor de cinem a, mas também de investigar o que significou
para ele a experiência do filme Cabra Marcado para Morrer.
No final da década de 50, Coutinho venceu um concurso em um
program a de TV e com o prêmi o financiou uma viagem à Europa, onde
ficou por três anos e conseguiu uma bolsa de estudos no IDHEC
(Institut des Hautes Études Cinématographiques) em Paris.
Em uma entrevista à Ana Maria Galano, em 1995, publicada na
revista Cadernos de Antropologia e Imagem da UERJ, Coutinho afirma
que o ensino no IDHEC era extremam ente teórico. Os filmes eram
rodados em estúdio: “você aprendia a coisa bem acadêmi ca: não fazer
pulo de campo, decupar, um troço bem quadrado ” (Galano, 1995).
Essa base teórica adquirida em território europeu vem na bagagem
de Couti nho, mas, ao chegar ao Brasil, ele busca desenvolver sua
relação com o cinem a de forma mais experimental. Seu objeto nesta
em preitada eram os acontecimentos que se passavam no interior do
Brasil. É desta forma que entra em contato com o CPC 9. Em 1961,
acontece um Congresso da UNE, cujo tem a era “Um marco das lutas no
9

Centro Popular de Cultura vinculado à União Nacional dos Estudantes. “O CPC pretendia, por
meio de peças de teatro, filmes, ou outras atividades, levar a um público popular informações
sobre sua condição social, salientando que as más condições de vida decorrem de uma estrutura
social dominada pela burguesia. Tarefa de conscientização: deve-se ir além da descrição e da
análise da realidade, a fim de levar o público a atuar; a situação não mudará se ele não agir para
transformá-lo e só ele pode ser o motor dessa transformação. Trata-se de politizar o público”
(Bernadet, 1967:24).
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campo, e das lutas pela reforma agrária”

10

. Era a oportunidade de que

Coutinho precisava para se interar melhor do que acontecia nos setores
mais afastados dos grandes centros urbanos.
Nesta m esm a época, Leon Hirszm an convida Coutinho a participar do
projeto Cinco Vezes Favela 11 do CPC. A aproximação de Coutinho com
o PCB, segundo ele mesmo, acontece devido ao seu interesse pelo
cinema e por sua amizade com Leon Hirszman.
O teórico e crítico de cinem a Jean-Claude Bernadet (1967) tece
duras críticas ao modelo cepecista de produção cultural. Ele acredita
que as obras em preendidas pelo CPC expõem os problemas de forma
categórica, não admitindo discussões: nas produções cinematográficas,
por exemplo, as soluções eram dadas ao espectador.
Eram muitas as discussões em torno da liberdade de produção neste
período em que Coutinho trabalhava com o CPC,
Os roteiros só deveriam ser f ilm ados apó s am pla
discussã o col etiva, a fim de que nã o dist orcessem a
realidade e os asp ect os p esso ais não s e so brepu sess em
a um a visão críti ca da sociedade bras ileira: quem não
quisesse se subm eter a essa medi da não passava de um
m ero individuali sta (Bernadet, 1967:26).

Coutinho, que antes de viajar para a Europa vivia em São Paulo,
quando volta ao Brasil se muda para o Rio de Janeiro. A falta de
estrutura (m oradi a, alimentação, salári o, etc.) no Rio, apesar da
participação no Cinco Vezes Favela, e seu interesse em explorar o
10

O Congresso de Belo Horizonte, como é conhecido, constituiu um marco de lutas no campo e
lutas pela reforma agrária. Este congresso, que contou com a presença de João Goulart, então
presidente da República, reuniu, pela primeira vez, as associações de trabalhadores agrícolas de
todo o país, e as principais tendências políticas envolvidas na organização dessas associações: O
Partido Comunista Brasileiro, por meio da União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do
Brasil (ULTAB); as Ligas Camponesas, tendo Francisco Julião como sua principal liderança; e o
Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MASTER), do Rio Grande do Sul, liderado por Leonel
Brizola (Medeiros , 1982: 54-7).
11
Produzido pelo CPC (Rio) em 1961/62, e constituído por cinco filmes de longa metragem: Um
Favelado, de Marcos Farias, Escola de Samba Alegria de Viver, de Carlos Diegues, Zé da
Cachorra, de Miguel Borges, Couro de Gato, de Joaquim Pedro de Andrade, e Pedreira de São
Diogo de Leon Hirszman.
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interior do Brasil, fizeram-no optar por se i ntegrar à UNE-Volante, um a
caravana

patrocinada

objetivava

percorrer

pela
as

União

regiões

Nacional
que

tinham

dos

Estudantes,

um

alto

que

índice

de

subdesenvolvimento.
Eram muitas as dificuldades encontradas pela equipe de trabalho da
UNE-Volante, pois o número de pessoas envolvidas ideologicam ente
era

pequeno,

al ém

dos

vários

conflitos

desencadeados

pelos

representantes locais que discordavam das ideologias de esquerda do
CPC e da UNE. Um dos grandes marcos dessas viagens foi a chegada a
Pernambuco, onde o f otógrafo da equipe adoeceu, e Coutinho teve que
assumir como cinegrafista.
Coutinho, mesmo sem pertencer ao PCB, foi escolhido para filmar o
nordeste, talvez pela influência de Leon Hirszm an no CPC. A primeira
imagem filmada por ele f oi o comício em que Eli zabeth Teixei ra
protestava contra o assassinato de seu marido, João Pedro Teixeira, o
Cabra.
A primeira proposta de roteiro para filmar o nordeste seria inspirada
nos poem as de João Cabral de Melo Neto, que autorizou e, em seguida,
desautorizou a adaptação de sua obra para o cinem a, com receio de
sua vinculação ao CPC.
Coutinho então resolve tornar a vida do líder camponês um roteiro a
ser filmado, já que nessa época ele era um representante do projeto
cepecista 12. Os camponeses contariam sua própria história, e um dos
métodos desse processo de construção dos personagens foi o exercício
de laboratório em que os diálogos eram improvisados 13.
À medi da que o projeto de filmar o Cabra vai se consolidando,
Coutinho

resolve

participar

de

algumas

reuniões

das

Ligas

Camponesas, em 1963. Nesse contexto se envolve com as bandeiras

12

O CPC preferia que o filme fosse uma ficção. Por uma questão de mercado e de política cultural,
a instituição queria alcançar um grande público por razões políticas e ideológicas (Bernadet, 1967).
13
Um exemplo é a cena em que ocorre a discussão entre o administrador da fazenda e os foreiros.
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dos

movimentos

de

esquerda

e,

mesmo

negando

uma

militância

pecebista apaixonada, foi escolhido para falar em nome da UNE.
Na época das filmagens, Coutinho tinha ligações com Francisco
Julião, a quem havia procurado durante a preparação do filme e
relatado

seu

projeto

de

filmar

em

Galiléia,

l ocalidade

onde

se

concentravam camponeses filiados às Ligas e ao PCB. As locações
seriam na cidade de Sapé, onde Coutinho conheceu Elizabeth, mas o
local

estava

sitiado

devido

a

um

conflito

entre

latifundiários

e

camponeses que resultou em 13 mortes.
O projeto de filmar a vida de João Pedro Teixeira foi interrom pido
pela ditadura militar instaurada em 1964. Durante 17 anos o filme ficou
engavetado. Duas partes da película foram salvas: um a, porque enviada
a um laboratório no Rio antes do golpe, e a outra foi recuperada por
um a advogada amiga de Coutinho.
Nesse tem po de ostracism o, o mundo, o país e o próprio diretor
passaram por transformações históricas. O filme também participa das
mudanças sofridas pela linguagem cinem atográfica, agregando novos
elementos à estética do gênero documental. O fato de o Cabra deixar
de ser um filme de ficção para se tornar um docum entário é resultado
dessas transformações.
O primeiro Cabra, filmado na década de 60, está situado em um
contexto em que debater um filme era debater o objeto. A

proposta

do

CPC estava inserida em um contexto no qual se desenvolvi a o cinema
etnográfico sociológico.
No Brasil, até início dos anos 1 980, não era com um
encontrar no corpo dos docum entári os a problem atização
das que stões d a sua reali zação. O cinem a et nográfi co e
sociol ógi co prat icado no B rasil f oi um dos segm ent os que
m ais sof reu a “repr essão ao domínio formal” vigente no
dom ínio do docu mentário desde que o im pulso
vanguardista dos a nos 1930 f oi abandonado. Com raras
exceções, o enf rent am ento das quest õe s sem ióti cas era
subjugado às pri orid ades da h ora: registrar os eventos da
cultura popular, pres ervar a m emória brasileira, def ender
as vítim as sociais e denunci ar i nju stiças. (. ..) As
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m anif estações
aut o-ref l exivas
f oram
descontínuas (Da-Ri n, 2004:187).

aci dent ai s

e

Antes dessa análise de Da-Rin (2004), Bernadet já afirmava que a
tentativa do CPC e da UNE de representar a realidade brasileira e, a
partir del a, gerar um a conscientização no povo era ingênua e sem
alcance.
(...) f azi a-se um cinem a que não tinha pú blico. Esse
f enôm eno não é isol ado: não é ape nas o cinem a que não
chegava a o grande públi co, era to do um movimento
cultural e políti co (Bernadet, 1 967:24-23).

Coutinho afirma que as reuniões do PCB eram caóticas e cheias de
liberalidades. Ele pretendia realizar um a obra de teor crítico e que
gerasse reflexões, mas questionava os filmes e projetos culturais
propostos pelo CPC por apresentarem soluções idealistas para os
problem as sociais (Galano, 1995).
Para o diretor do Cabra, o cinem a não deve ser doutrinário, m as sim,
pensamento, instinto e emoção juntos. Deve-se aderir ao objeto e
renunciar à soberania da condição de diretor. “O que me interessa são
as razões do outro e não as minhas” (Galano, 1995).
Ele afirma ainda que em 80 anos de cinema documentário prevalece
a tradição da vítima ou do herói, um a idealização do outro. O
docum entário seria um a grande pergunta que não tem e que recusa
resposta.
Percebe-se que, ao l ongo de sua experiência como diretor, Coutinho
compreende que o produto audiovisual não corresponde integralment e
ao real, mas a um discurso. O filme Cabra Marcado para Morrer foi
atravessado por vários discursos, dentre os quais o discurso vi nculado
ao CPC e outros discursos da década de 80, quando o projeto passa a
pertencer ao diretor prioritariamente.
A proposta de retom ada do Cabra estava vi nculada a um tipo de
cinema mais autoral. A relação do diretor com o objeto e dos suj eitos-
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objeto com o filme foi reconstruída. Os 17 anos que separam o primei ro
do segundo Cabra é o ponto de partida para investigarmos

as

influências estéticas e discursivas sofridas por Coutinho.
Cabra Marcado para Morrer pretendia ser uma narrativa clássica,
na qual seria contada a trajetória de um personagem, baseada em fatos
reais, e influenciada por uma estética realist a adotada pelo CPC para
alcançar seus obj etivos institucionais e partidários.
Na primeira versão do Cabra, apresentada com o um filme de ficção,
os personagens precisaram seguir um roteiro. O grupo escolhido por
Coutinho

para

representar

a

biografia

de

João

Pedro

Teixei ra,

ineditamente, entra em contato com o universo cinem atográfico e
aprende

a

interpretar

em

frente

a

uma

máquina

de

reprodução

audiovisual. Existe então um a relação de poder, na qual os sujeitos
camponeses/personagens se transformam em objetos quando colocados
na frente das câm eras. O roteiro desenvolvido por Couti nho, por m ais
que procurasse ser fiel à hist ória do Cabra, segue o modelo de
narrativa clássica e passa por um a seleção, ou seja, é Coutinho quem
define quais partes dessa históri a de vida seriam retratadas.
Quando ocorre a transição da ficção para o documentário, os
camponeses/personagens contribuem para a construção do filme. Ainda
que a edição e a configuração finais sejam determinadas pelo diretor,
exist e um espaço de atuação para os camponeses que não se restringe
à categoria cênica. È a partir do m omento em que os cam poneses se
vêem proj etados na tela que se com eça a com preender a proposta
central de Cabra Marcado para Morrer.
Projetados diante d o espelho em que par a el es o f ilme se
constitui, os ator es revelam inapelavel m ente os ef ei tos
da hi stória em suas vi das pessoais; e e sta revel açã o, que
surpreen de e e xcita, surte ef eitos t ransf orm adores.
(...) Neste caso, u m documentário que nã o pretende
registrar a verda de através de um a reprodução
espetac ul ar do real – com o na metáfora ingênu a da
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im agem f otográf ica enqua nto um
m em óri a. (Da-Rin, 2004:216-217)

espelho

dotad o

de

O caráter inovador do Cabra consiste na form a pela qual essa
revelação foi explorada. O estar diante do espelho e a conseqüent e
auto-reflexão gerada a partir do contato com as imagens do passado
não afetaram somente os camponeses, mas o diretor tam bém.
Na década de 60, Coutinho e outros poucos diretores militavam a
favor da liberdade de criação. Existia um conflito desse grupo com a
proposta propagandística e partidária do CPC. De acordo com as
informações até aqui coletadas, podem os sustentar que esse conflito
era menos em função de divergências políticas – j á que os dois grupos
acreditavam que a via de transformação do Brasil passaria pela
esquerda – e mais em função da estética a ser desenvolvida, pelo fato
de um dos lados acreditar que a propriedade de reprodução do real da
imagem ci nematográfica era suficiente para alterar as formas de
percepção sobre os problem as sociais do país.
A liberdade de criação reclamada por alguns diretores 14 estava
vinculada

à

reflexivos. 15

necessidade
Em

1981,

no

de

adoção

caso

do

de

modelos

Cabra,

essa

interativos
“liberdade”

e
se

materializa em f unção basicam ente de recursos próprios levantados por
Coutinho e do contexto marcado por um a incipiente abertura política e
um a gradativa redução do poder da censura.
A partir dessas novas condições, Coutinho inaugurou uma nova
forma de produção documental cinematográfica. Nesta fase o diretor
pôde aplicar sua bagagem teórica trazida da Europa na leitura da
realidade brasileira subdesenvolvida.
A pri nci pal influência estética identificada no trabalho de Coutinho
veio da escola conhecida por cinéma-vérité, freqüentemente associada
14

Dentre eles: Leon Hirszman, Eduardo Coutinho e Paulo Cezar Sarraceni.
O modo interativo significa a interação entre equipe e atores sociais, assumindo assim a
subjetividade de ambos. O modo reflexivo explicita as convenções que regem o processo de
representação, evidenciando o caráter de artefato do documentário. (Da-Rin, 2004:135)

15
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à

Jean

Rouch.

O

cinema-verdade

faz

uso,

prioritariam ente,

da

entrevista, na qual se registram não só o entrevistado, mas igualmente
o aparato fílmico, o cineasta e a equipe de filmagem.
O cinem a-verdade utili za a câm era com o elemento
catalisador
da
verdade
na
relação
com
seus
personage ns, em que todo m om ento f ílm ico é uma
construçã o de reali dade. Aqui exi ste u m pacto im plícito
ou não, e ntre personag ens, cineasta e espect adores,
quan do to dos estão ci entes da c onstru ção e con duç ão
cinematográf ica,
permitindo
tom ada
de
posi çõ es,
respect ivamente, nas f orm as de enc enação f rente à
câm era, sempre única, i nédita, int eração junto à
encenaçã o e recepç ão de acordo com a assim il ação (DaRin, 2004: 107).

A experiência que se inicia na década de 60 não é de todo
negativa

porque

o

CPC

queria

a

todo

custo,

e

a

seu

m odo,

conscientizar as m assas. Essa é uma parte do processo que com põe a
trajetória de Coutinho. Se não fosse a oportunidade de filmar o sertão
nordestino

proporcionada

pela

UNE-Volante,

Coutinho

não

teria

conhecido Elizabeth Teixeira e a história de uma dos maiores líderes
que as Ligas Camponesas já tiveram.
O trabalho de rememoração do Cabra, além de contar a trajetóri a
de um grupo e de um projeto político cujas mortes foram anunciadas,
ressignifica a própria história do cinem a no Brasil. E a partir dessas
histórias

e

mem órias,

acontecimentos 16 na
conseqüentem ente,

vemos

a

transformação
nos

processos

contri buição
das
de

formas

do
de

tem po

e

dos

percepção,

discursivização.

e,

Eduardo

Coutinho representa um a parte desse todo, uma parte que catalisou tais
transformações, tornando-se um agente delas.

16

Ne s s e c a s o o s a c o n t ec ime nt o s v iv e n c ia d o s p o r Co u t in ho : os e s t ud o s na
Fr a n ça , a m ilit â nc ia n o C P C, a r e la ç ã o a nt r op o l óg ic a c om as L i ga s, a
p ar t ic ip a ç ã o n o C o n g r es s o de B e l o Ho r iz o n t e, o c o nt a t o c om lid e r a n ç a s c om o
Fr a n c isc o J u liã o, a in f lu e n c ia d o c in e ma - v e r da d e , o im p ac t o do go lp e milit ar , a
e xp er i ên c i a n a t v , et c.
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2.3 Cabra Marcado para Morrer: luz, câmera, rememor(ação) e
represent(ação)
Cabra Marcado para Morrer foi produzido em duas épocas em
1962/64 e 1982/84. Em 1962/64 o objetivo do documentário era, em tom
de denúncia, registrar as condições de pobreza e miséri a em que viviam
milhares de brasileiros, principalmente na região nordeste. O conjunto
de imagens captadas por Coutinho nesse projeto precisava de um a
narrativa. Surge então o personagem de João Pedro Teixeira, um líder
camponês que havia sido assassinado em função das l utas contra os
latifundiários e a favor da reform a agrária. O líder estava m orto e quem
podia

contar

sua

história

era

sua

esposa,

Elizabeth

Teixeira.

Juntam ente com outros cam poneses, a viúva encena para as câmeras a
“vida real” no sertão nordestino. A essa altura, o realismo era quase
um a obsessão na estética cinem atográfica adotada pela esquerda,
representada nesse caso pelo m ovimento estudantil.
Algumas tomadas foram realizadas e o papel que caberia a João
Pedro foi interpretado por outro João, o João Mariano. As locações
aconteceram na região conhecida por Galiléia, no m unicípi o de Vitória
de Santo Antão, interior da Paraíba. Depois

de alguns dias

de

gravações, veio a notícia do golpe militar, em 1964. As filmagens foram
suspensas e a equipe de Coutinho teve de retornar ao Rio de Janeiro e
se esconder. O filme não foi concluído. Uma parte da película foi
apreendida.
Passaram-se os anos. No ano de 1982, o proj eto “Cabra marcado
para morrer” foi retomado, agora com diferentes propostas e em outro
contexto.

De

volta

à

Galiléia,

Coutinho

segue

em

busca

dos

personagens da vida real que havia deixado no passado. O reencontro
foi mediado pel o que as l entes haviam registrado no i nício dos anos 60.
Alguns dos camponeses
seguiram rumos diferentes.

ainda m oravam no mesmo lugar, outros
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O reencontro de Coutinho e equipe com os camponeses acontece
numa atmosfera em que se respira memória. A remem oração é o ponto
de partida da narrativa do filme. As imagens de 1962/64 vão se
contrapondo aos depoimentos de 1982/84, tendo como fundo a narrativa
em off feita pelo diretor e por outro narrador, Ferreira Gullar, que se
contrapõe à fala de Coutinho ao longo da projeção.
Os cam poneses que participaram da primeira fase do Cabra são
entrevistados, falam dos impactos que sofreram em virtude do golpe
militar de 1964, de sua militância nas Ligas Camponesas, e da
experiência que tiveram com o filme.
O destaque é dado a Elizabeth Teixeira, esposa do Cabra (João
Pedro Teixeira,

líder

e

fundador

da

Liga

Camponesa

de

Sapé).

Elizabeth foi perseguida pelos militares porque estava envolvida na luta
pelos di reitos do trabalhador rural e contra a opressão dos donos de
terras. Foi tam bém considerada uma subversiva; precisou se esconder
e assumir outra identidade, tornando-se uma clandestina. Ela passou a
se chamar Marta Maria da Costa e mudou-se para o município de São
Rafael, interior do Rio Grande do Norte. Em virtude da condição de
clandesti na, Elizabeth teve de abandonar a m aioria dos filhos, que
ficaram sob os cuidados de parentes e cresceram longe do convívio
materno. O esfacelamento da família de Elizabeth é uma alegoria do
filme, significando também a fragmentação da luta dos camponeses,
antes vinculados às Ligas.
Coutinho enfrentou dificuldades para reencontrar a camponesa e
militante. O reencontro dos dois ocorre em um clima de desconforto,
pois Abraão, filho de Elizabeth, tenta controlar o depoimento da mãe.
No segundo dia, Coutinho retorna para falar com Elizabeth, sem a
presença do filho e, a partir daí, tanto as imagens quanto a própria
memória começam a ganhar dimensão m aior no depoimento da esposa
do Cabra.
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Com os depoim entos de Elizabeth, de João Virgínio, de João
Mariano, dos filhos de Elizabeth, e de outros personagens, Coutinho
constrói um panoram a da luta pela terra no país e suas implicações
políticas, retratando a violênci a e as injustiças que continuam presentes
até hoje. É tam bém traçado um panorama das dificuldades dessa luta
em um regime democrático pré-golpe e a ação destrutiva do regime
ditatorial sobre o m ovimento social das Ligas Camponesas.
2.4 Outras leituras do Cabra
Algumas análises desse filme já foram realizadas por autores
seminais. A l eitura dos filmes desenvolvida nesta pesquisa possui uma
particularidade: ela enfoca as form as pelas quais os regimes políticos
entendidos como ditadura e democracia são discursivizados na obra.
Em Cabra Marcado para Morrer, o que se destaca nas i nterpretações já
realizadas por Bernadet (2003), Ramos (2006) e Lins (2004), é que
Eduardo

Coutinho

i naugura

uma

nova

forma

de

se

produzir

docum entários. Também é ressaltado o cuidado metodológico do diretor
ao trabalhar com a memória e a história.
Para Bernadet (2003), o Cabra realiza um trabalho de resgate da
história: “a história revive, adquire coerência graças ao espetácul o”
(p.231). No Cabra, não existe a pretensão de neutralidade. Há um
posicionamento político por parte de quem conta e de quem é narrado.
Ambos são oprimidos e a obra cinematográfica representa o elo que
une esses dois grupos.
Bernadet (2003) aponta ainda ser esta a tarefa desse tipo de
espetáculo:

reestruturar

a

história

estilhaçada

em

fragmentos,

desenterrar os vestígios e, dessa forma, construir uma coerência sobre
o passado, sem perder a noção de fragm ento. Ele ainda reforça a
função social do espetáculo e seu potenci al de transformar a vida das
pessoas e de reagrupá-las.
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Percebe-se que essa função soci al se relaciona também ao exercício
de lembrar, uma espécie de jogo de reconquista: recordar para
ressignificar. Este olhar se aproxima da proposta desta pesquisa, que
relaciona o ato de lembrar a um ato político, diminuindo a distância
entre o passado e o presente. No caso da construção de sentidos do
Cabra, é realizada uma rememoração produtiva, uma luta para que não
haja esquecimento.
Na visão do historiador Ram os (2006), o filme explicita a relação
entre mem ória e história e ai nda problem atiza a convivência entre os
vários registros de memória, nesse caso uma memória dita oficial, vinda
do Estado, e a memóri a dos camponeses.
Em relação à experiência, Ram os (2006) aponta ainda que a
experiência da derrota e da perda, vividas tanto pelos camponeses
quanto pela equipe de Coutinho, é compartilhada no mom ento das
gravações, em 1982/84. A experiência da perda uni u intelect uais,
camponeses, estudantes e trabalhadores.
Ramos (2006) afirma ainda que Coutinho recorre à metodologia da
história para reestruturar a narrativa no Cabra. Ele identifica ainda três
tipos de m emórias no filme: a memória camponesa (f ala de Elizabeth
Teixeira

sobre

sua

t rajetóri a

na

clandestinidade),

a

memória

do

intelectual (roteiro de pesquisa e perguntas das entrevistas), e a
memória

dos

vencedores

(discurso

de

João

Mariano

contra

os

comunistas).
Lins (2004) tam bém estabelece, a partir da análise do Cabra, um
paralel o entre cinem a, história e memória. Segundo a autora, a
memória de cada um dos indivíduos, assim como a do próprio diretor,
surgem misturadas a acontecimentos da história brasileira daquele
período.
O filme articul a duas f orm as de abor dar o passado,
pri vil egiando a m emória de um grupo e levando em conta
que el a co nserva em relação ao pa ssado um a abertura
dif erente daquela da históri a. No fi lm e a história recolhe
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dados, a conteci mentos inf orm ações que contextu ali zam a
m em óri a, e surge em uma narração em off m ais
“objetiva”. Ela é o substrato nec essári o para que a
m em óri a, f orm ulada pelas narrativas individuais, possa
irromper. Essa m emória não é p orém apenas in dividual .
(2004:32-34)

Em comum à abordagem desses três autores, está o lugar do cinema
na história e na memória, com o foi ressaltado no primeiro capítulo.
Neste sentido, o objetivo destas outras l eituras do Cabra se aproxima
da proposta desta pesquisa, principalmente quando se observa o
trabalho com a memória. Na obra, o que se vêem são mem órias
transformadas

em

linguagem

e

discurso

cinem atográfico.

Estas

memórias não se limitam a ser somente objeto, mas também servem
como um mecanismo de sociabilidade. E desta interação, nasce o
conhecim ento sobre a história e sobre os próprios indivíduos.
Elizabeth Teixeira e João Virgínio, personagens do documentário de
Coutinho, foram marcados pelos aparelhos de repressão do regime
militar; eles tiveram sua luta interrompida e lhes foram apresentadas
condições restritas de cidadania.
Esta mem ória, trabalhada no Cabra é a memória discursiva, aquela
que é marcada pelo ponto de encontro do passado (recordação do
acontecimento) com o present e (década de 80, contexto em que a obra
foi finalizada). Nesse cenário, destaca-se a experiência da derrota e
das diversas formas de resistência vividas pelos cam poneses do Cabra.
Os camponeses partilham com o espectador a experiência da derrota
e da resistência, ocorrendo, assim, a historicização do passado, e a
construção de sentidos a partir dos processos de rememoração. A
pesquisa examirará essas questões a partir da análise dos depoimentos
e das imagens, tendo por base os dispositivos teóricos apresentados
neste segmento e no anterior.
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3. M arcados para lembrar: construindo sentidos sobre um tempo

Seria simpl ista al egar que a memóri a é “um
lugar”, o depósi to onde ficam arquivadas as
lembranças, até porque memória é mais do que
isto e a rel ação entre memória e vi são de
mundo leva os indi ví duos a projetar em mais que
lembranças q uando narram.
(José Carlos Sebe Bom Meihy, 1994:57)

Partindo do princípio de que a memória é mais que “um lugar”,
lançamos o desafio de historici zá-la, pois, se a relação entre mem ória e
visão de mundo leva os indivíduos a projetarem mais que lembranças
quando narram, é porque a rememoração se apresenta como um
movimento.
Na cadência desse m ovimento, o cinem a surge então como uma
espécie de vitrine, na qual a história, a memória e a visão de m undo
são expostas e delas se recri am outras histórias, mem órias e visões de
mundo. É um movimento infinito, cuja análise requer muito cuidado,
pois é preciso delimitar o que se pretende abordar desse universo.
Neste trabalho são analisadas as memórias cam ponesas no nordeste
brasileiro, mais especificamente, nas regiões de Sapé, na Paraíba, e
Galiléia, em Pernambuco. São mem órias de personagens que passaram
pela experiência da militância nas Li gas Camponesas, nas décadas de
50 e 60, e da ditadura militar durante os anos 60, 70 e 80.
O próprio filme se apresenta como uma historicização de mem órias,
porque trabalha com várias tem poralidades, e cada fato lembrado, tanto
pelos camponeses

quanto pelos narradores, é contextualizado. À

medida que acontecem as remem orações, existe a preocupação em
localizar as reminiscências que rel acionam o tempo dos indivíduos a um
tem po histórico e social. Quero dizer com isso que historicizar uma
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memória é um movimento de caráter político, investido do poder de
(re)significar uma porção de experiências fragmentadas.
A trajetória do Cabra na história é o primeiro passo para se entender
que as factualidades que com põem o filme são parte de um tecido que
representa a dimensão dos macro-acontecimentos. Com apoio no
universo discursivo da própria obra, apresento aqui três categorias
cronológicas que servem para nortear a análise das mem órias dos
camponeses de Cabra Marcado para Morrer. O primeiro, o tempo d a
experiência, que se refere à militância política e à participação dos
camponeses nas gravações do primeiro Cabra, e que consiste em um
passado distante. Neste tem po, historicamente datado como pré-64,
vamos observar que a liberdade não era plena, mas o arbítri o não era
um a política oficial de Estado. O segundo, que denomino de o tempo da
invenção, está relacionado ao período em que a ditadura vigorou, ou
seja, a um passado que ainda era presente no cotidiano daqueles
personagens. A idéia de invenção refere-se tanto ao estabeleciment o
de um estado de exceção, alvitrado pelos militares para garantir o
controle sobre as instituições políticas, quanto às várias estratégias
(econômicas,

políticas,

sociais,

psicológicas,

culturais)

elaboradas

pelos personagens do Cabra, para a garantia da vida e a preservação,
ainda

que

precária,

de

alguns

ideais.

E

o

último,

o

tempo

da

rememoração, é o momento em que um passado recente (que neste
caso se refere à ditadura) e um presente de incipientes reparações
(concernente à abertura democrática realizada de cima para baixo) se
encontram, e, desse encontro, são produzi das as narrativas. Nelas
encontram-se os discursos responsáveis por revelar as marcas da
ditadura.
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3.1 O tempo da experiência
(...) S enhor de engenho n ão morre, admi nistrador não

morre, só quem morre é campon ês. (Personagem do
admini strador de e ngenho, primei ro Cabra 62/64).
(...) Ainda vai cheg ar um dia do senho r querer fa zer o
que tá fazendo e não poder. (Persona gem do camp onês,
pri meiro Cabra 62/64).

O quadro político que antecede a chegada dos militares ao poder é
marcado basicamente pelo modelo populista implem entado em 1930.
Econômica e socialmente, o mais interessante de se observar neste
período, para a pesquisa, é a supervalorização das relações nos
espaços urbanos e a referência ao atraso que ficaram condicionadas às
relações no espaço rural.
Para Sader (1982), populismo deve ser ent endido como uma f orm a
de dominação político-ideológica exercida pel a burguesia sobre as
massas através da at uação de líderes carismáticos que respondem
diretam ente às aspirações populares. Esse novo modelo político serviu
de base para o fortalecimento do poder do Estado, prom ovendo a
consolidação

das

relações

capital istas,

e,

em

contrapartida,

a

proletarização do cam po. As contradições entre o campo e a cidade se
acentuaram, gerando transformações das condições de vida e trabalho.
As

relações

entre

classes

f oram

reconfiguradas.

Na

prática,

acontecem: a manutenção do monopólio da terra por parte do Estado,
permitindo condições de superexpl oração dos trabalhadores rurais; o
estabelecimento de um novo cenário onde o cam po passa a existir em
função da ci dade (produção agrícola de baixo custo, estímulo ao
consumo

urbano),

geração

de

divisas

externas

(exportação);

a

institucionalização de sindicatos sob tutela e organizações trabalhistas
de base cooptadas pelo Estado; a oficialização da justiça do trabalho
responsável por instituci onalizar os conflitos trabalhistas, determinando
a harmonia das classes; e o desenvolvimento e centralização do
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aparelho de Estado, gerando garantias de estabilidade à acum ulação
industrial (Sader, 1982).
Nota-se que o populismo foi um instrumento político para que se
efetivassem transformações de ordem econômica e social. O período
compreendido desde a Era Vargas, passando pelo desenvolvimentismo
de Jucelino Kubitschek, pel o moralismo de Jânio Quadros, até chegar
ao reformismo de João Goulart, comumente é marcado pelo ideal de
modernidade.
De acordo com essa lógica, sustentada na busca pelo progresso,
para que o Brasil se tornasse um país moderno, era necessári o que sua
economia deixasse de ser basicam ente agrária e passasse a i nvestir na
produção industrial. Era imprescindível um Estado centralizado que
subsidiasse esse investimento, e era urgente a prom oção de uma
sociedade urbana e consumista.
Destaca-se, ent ão, um dos pri ncipais mecanismos para que essas
transformações se efetivassem, ou seja, a mudança nas relações
trabalhistas. Neste caso, cabe a pergunta: quem é o camponês e quem
é o operário? O camponês nesse cenário é sinônimo de atraso,
enquanto que o operário é o símbolo da modernidade e de uma
sociedade

que

se

queria

construir.

Resumindo

o

operário

é

um

consumidor dos produtos industri alizados e o cam ponês não. Para
garantir o controle sobre as relações no campo, o trabalhador rural é
distanciado dos meios de produção pelos proprietários rurais, e passa a
ser obrigado a vender sua força de trabalho, processo conhecido como
a “proletari zação do campo” (Sader, 1982). Enquanto que aos operários
urbanos era permitida a sindicalização desde Vargas, os camponeses
só tiveram esse di reito no início da década de 60, com João Goulart.
Octávio Ianni (1978) afirma que a “política de massas”, entendida por
ele com o sinônimo de populismo, representava a formalização e
modernização das relações de trabalho sob a tutela do Estado. No
campo esta “política de massas” chegou com algum as décadas de
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atraso. A form ação de Ligas Camponesas na metade da década de 50
foi uma reação a esse quadro. Os direitos sociais reservados aos
trabalhadores urbanos não se estendiam ao cam po. As Ligas foram,
portanto, e também, o resultado de uma politização do proletariado
rural: est e passou a se engajar na luta política.
A própria esquerda alimentou essa idéia de que o cam po acentuava
o subdesenvolvimento brasileiro. Podemos verificar isso na primei ra
fase do filme Cabra marcado para morrer, na qual o projeto da
esquerda, representado pela UNE e pelo CPC, era mostrar a realidade
de miséria em que viviam milhares de brasileiros. O início da obra é
em balado pela canção do subdesenvolvido,
(Música) Era um país subde senv olvido,
subdesenvolvi do, su bdesenvol vido, s ubdesenv olvido,
subdesenvolvi do, su bdesenvol vido,
subdesenvolvi do...

(F otograma 3 e 4: habitações precárias. )

(Fotogramas 5 e 6: animais e crianças d ivi dindo os mesmos espaç os e
crianças trabalh ando)
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As imagens que ilustram essa canção retratam cenas do cotidiano de
algum as

ci dades

nordestinas: crianças subnutridas

e trabalhando,

pessoas dividindo espaços com os animais, mercados populares sem
infra-est rutura, habitações irregulares, enfim, espaços abandonados
pelo poder público. E enquanto toca a música, o narrador contextualiza
as im agens,
(Narrador) Abril de 196 2. Estas imagens f oram
f ilmadas durant e a UNE-V olante, uma caravana da
União Nacional dos Est udantes, que percorreu o
país para promover a di scussã o da ref orma
universitári a. Com os estu dantes, viajavam membros
do CPC, Cent ro Popular de Cultura da UNE que
pretendi am esti mular a f orm ação de ou tros centros
de cultura n os estados. A i magem da m iséria
contrastada com a presença do im perialism o, essa
era uma tendência típi ca na cultu ra daq ueles
tempos, como dem onst ra est a m úsica, a Cançã o do
Subdese nvol vido, u m clássico do CPC.

(Fotog rama 7: feira livre e ao fundo postos de
extração de petróleo das multinaci onai s T exaco e
Esso)

O contraste entre a miséria e o imperialismo é o recorte escolhido
pelo roteiro do Cabra para revelar a tendência daqueles tempos, um
tem po historicamente m arcado pela crise do populismo.
O “pacto populista” , em pl ena crise durante o
governo Goulart, supun ha um comprom isso das
f rações burguesa s entre si e um a aliança destas
(al iança contraditóri a, é óbvi o) com o proletariado. À
m edida que este ex orbita os lim ites def i nidos pelo
pacto e à m edida, ai nda, q ue o cam pesinato se
m obiliza cri and o ba ses para uma aliança operário-
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cam ponesa, cessam as condiçõe s de possibi lidade
deste condom ínio social e político est abelecido a
partir de 1930 (Sader, 1981:174).

O principal objetivo do proj eto populista era o de estabelecer a
colaboração entre as classes, a fim de que não surgissem conflitos para
a instalação de um novo modelo econômico. O governo de João Goulart
foi marcado pelo esgotam ento deste modelo. Zelava pela manutenção
das bases políticas e alternava concessões entre a direita e a esquerda
(Sader, 1981).
Inseridas neste instável cenário político, estão as gravações do
primeiro

Cabra,

que

tinha

por

enredo

a

vida

do

líder

da

Liga

Camponesa de Sapé, João Pedro Teixeira. Eduardo Couti nho ficou
responsável

por

produzir

um

filme

que

representasse

o

projeto

cepecista de gerar por meio da cultura a conscientização popular. No
trecho a seguir, Coutinho explica ao espectador parte de sua trajetória
como integrante do CPC,
(Coutinho) Com o integrant e do CPC e responsável
por estas f ilmagens, tam bém paguei o meu tri buto ao
nacionalism o da época, indo f i lm ar em Al agoas um
cam po de pet róleo que a Petrobr as com eçava a
explorar. Depois de passar por Pernambuco, a UNEVolante chegou à P araíba no dia 14 de abril . Duas
sem anas antes, Jo ão Pedro Teixeira, f undador e
líder da Liga Ca mponesa de Sapé, tinha sido
assassin ado. No dia seg uinte à nossa chegada,
realizou-se em S apé, a uns 50 quilôm etros de J oão
Pessoa,
um
comício
de
protesto
contra
o
assassin ato. El izabeth T eixei ra, viúva de J oão
Pedro, compareceu com seis de seus onze f i lhos. Os
cam poneses se re uniram prim ei ro em frente à sede
da Associ ação de Lavradores e T rabalhadores
Agrícolas, m ais conhecida com o Liga Cam ponesa.

Diferentemente da política oficial de Estado que acreditava que o
campo deveria se adequar às novas condições trazidas pelo progresso,
os m ovimentos de oposição, tais como o CPC, pretendiam expor a
imagem

da

pobreza

nordestina

para

despertar

a

indignação

da
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população e, assim, desencadear um conflito entre a sociedade e o
Estado.
Contar a históri a de um líder cam ponês, assassi nado a mando dos
latifundiários, foi o ponto de partida para que através do cinem a o
restante da população conhecesse as condições de vida e trabalho em
que viviam os trabalhadores rurais da década de 50 e 60. O diretor do
filme adere a essa proposta até o mom ento em que o filme é
interrompido em função do golpe de 64; depois a reform ula, e a
transforma

em

documentário,

que

conta

a

partir

das

mem órias

camponesas a experiência dos mesmos em relação aos impactos da
ditadura. Coutinho realiza um a apropriação metodológica do registro,
recriando,

a partir

do processo de rem emoração realizado

pelos

camponeses, uma versão para contar a perseguição sofrida pelas Ligas
e pelos movimentos de esquerda antes e depois do gol pe de 64. Essa
versão é m arcada pela historicização das m em órias.
A hist ória de João Pedro Teixeira é contada primeiro a partir das
memórias

de

algum as

pessoas

que

com

ele

conviveram.

Nesse

processo ocorre uma seleção: esses narradores privilegiam certos
acontecimentos e os relatam para as câm eras; em seguida, esse
mosaico de depoimentos é reconfigurado no processo de montagem. O
número total de horas de gravação das entrevistas realizadas por
Coutinho supera a duração do filme, que é de um a hora e 56 minutos.
O Cabra é resultado da estruturação dos discursos dos personagens,
materializados nas falas e nas im agens. A memória discursiva atua na
obra tanto no discurso dos camponeses quanto no discurso que norteia
a edição do filme, pois existe um a produção de sentidos para os
acontecimentos rememorados. O filme se filia a uma rede de sentidos,
representada por meio das falas dos camponeses e das imagens
escolhidas por Coutinho, para explicar os efeitos da ditadura na vida
dos personagens e na existência do próprio filme.
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Os

sentidos

atribuídos

pelos

cam poneses

e reelaborados

pela

narrativa cinematográfica podem ser percebidos por meio das marcas
que

aparecem,

ou

que

deixam

de

aparecer,

nos

discursos

de

personagens como Manuel Serafim e João Virgínio, que narram a
experiência das Ligas Camponesas.
Manuel Serafim descreve sua relação com João Pedro Teixeira na
época em que trabalhavam juntos no municípi o de Jaboatão (PB), em
um a

pedreira.

Manuel

Serafim

conta

sobre

a

precariedade

das

condições de trabalho nas zonas rurais durante as décadas de 50 e 60,
e de como ocorreu, com João Pedro, o processo que começa com a
tom ada de consciência e termina com a idéia de f ormação da Liga
Camponesa de Sapé.
João Pedro Teixeira

(Fotogramas 8 e 9: o cadáver de Jo ão Pedro T eixeira)

Coutinho i nicia a conversa perguntando com o era João Pedro.
Manuel

Serafim

escolhe

descrevê-lo

fisicamente

e

relaciona

a

fisionomi a de João Pedro à sua personalidade,
(Manuel Seraf im ) Mas ele era mor eno, um pouco
claro, o c abelo emb olorado, e o cabel o da c abeça
era muito agastado, um pouco agastado, ele u sava
m eia cabel eira rebai xada, bem rebaixad a. E era um
pouco assi m, agora tem um rosto assi m mais
espalhado, com isso aqui mais al to, o rosto redondo,
aquela testa, e di zem que é sinal até de home ns
bons, de hom em de boa recom endação, esses
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hom ens de f ronte assim, de testa um pouco l arga.
(Grif o meu)

(Fotograma 10: Manuel Serafim
características do amigo João Pedro)

narrando

as

O discurso descriti vo não tem a pretensão da neutralidade, pois seu
emissor qualifica o objeto em questão ao afirmar que quem tem o rosto
espal hado e a testa larga provavelmente é um bom hom em. Manuel
Serafim não condena seu amigo por ter questionado a ordem vi gente.
Demonstra

admiração

pela pessoa de João Pedro embora tenha

escolhido, na prática, um caminho diferente daquele seguido pelo
fundador da Liga de Sapé. Para Serafim, João Pedro Teixeira é o outro,
merece sua admiração, mas é diferente dele.
(Manuel Seraf im) Em Cavalei ro quand o ele tava lá
ele já tinha aquel as idéias d ele, aq uel as idéias
políti cas dele de vencer sempre p elo trabalhador, de
trabal har p elo o perá rio, lutar pelos si ndicat os, pela
rei vindi cação do operário, aí foram dei xando de dar
trabal ho a ele pela pedreira, f oi deixando de dar,
foram oprimindo, aí ele sai, ele f oi pra Paraíba, f oi
ser president e da Li ga Camponesa. (Grifo meu)

Nota-se que Serafim procura afirmar que as idéi as políticas são dele,
João Pedro. Ele mostra por meio de expressões como “oprimindo ” que o
discurso defendido por João Pedro o atravessou. Manuel Serafim sabia
o que era oprimido, seu discurso indica que ele entendeu os motivos
pelos quais João Pedro foi perseguido pelos patrões e porque teve que
partir para a Paraíba. Manuel Serafim sabia que ele, João Pedro e os
demais trabalhadores eram explorados. Ele repete o discurso do amigo,
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apesar de não adot á-lo na prática. Algumas marcas em sua fala
caract erizam o contraste entre seu medo e a coragem do amigo,
Aí eu disse assim a ele: rapaz lá tem uns homens
perigosos que sã o usineiros, se ti ver uma
perseguição voc ê não vai se sai r bem . Ele disse: eu
vou di zer um a coisa a você: eu nã o tenho vont ade
de m orrer, mas se não tenho medo de m orrer na b ala
por causa dessas coisas, eu posso até m orrer l á na
bala, m as é m elhor do que m orrer aqui de f om e, é
m elhor que morrer aqui de f om e.

Serafim poderi a ter remem orado outra conversa que tivesse tido com
João Pedro. Afinal, eles trabalharam juntos por muitos anos e neste
tem po tiveram muitas conversas, porém lembrou de uma em que ele
aconselhava o amigo a não correr riscos. Ele marca seu personagem
em contraste com a figura do amigo, pois destaca que João Pedro nã o
tinha medo. Ocorre então uma espécie de mitificação do cabra marcado
para morrer e Coutinho não perde a oportunidade de dar o devido
espaço para essas lembranças em seu filme.
Os riscos aos quais se ref ere Serafim relacionavam-se às ações
violentas dos patrões contra trabalhadores que reivindicavam mel hores
condições de trabalho no cam po. Percebe-se neste relato que, mesmo
antes da implementação of icial de um estado de exceção, as relações
sociais nas áreas rurais eram caracterizadas pelo arbítrio de grupos
que detinham o poder sobre a terra.
A formação de João Pedro com o militante da causa trabalhadora
tam bém é contada a partir da perspectiva da viúva Eli zabeth Teixeira.
Ela conta que as primeiras experiências do marido como militante foram
sindicais, na época em que ele trabalhava em uma pedreira, “moramos
no Recife, lá ele começou essa vida política participando do sindicato
dos operários”, o que de certa form a também ficou claro na fala de
Manuel Seraf im. Podemos perceber que a primeira experiência militante
de João Pedro não foi na Liga de Sapé, pois, quando ela é fundada, ele
já havia tido contato com outro tipo de luta. Existia, então, um sindicato
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dos trabalhadores da pedreira, que era malvisto pelos patrões. Quem
fosse filiado era automaticamente descartado e, assim, como João
Pedro, obrigado a sair de Jaboatão com sua família porque não
consegui a m ais emprego.
Esta parte da fala de Elizabeth é ilustrada por imagens de uma
estação ferroviária, filmadas durant e o primeiro Cabra. São planos
alternados em que a família Teixeira caminha pel a estação, embarca e
desem barca do trem.
Elizabeth e João Pedro iniciam sua história tendo que fugir do pai
dela, que não acei tava o romance. É então o começo de um a saga em
busca de liberdade. A primeira “estação” foi Maçangana, em seguida
Cavalheiros, e depois Recife. Em todos esses lugares João Pedro
trabalhou como operário em pedreiras,
(Eli zabeth) Eu conheci João Pedro T eixei ra em um
barracão f azendo co mpras lá em papai . E lá ini ciem os um
nam oro, e com o continuação c asem os.
(Coutinho) O seu pai era contra o casam ento da
senhor a?
(Eli zabeth) Era.
(Coutinho) è verda de que a se nhor a teve que f ugir?
(Eli zabeth) f az si nal de positivo com a cabeça. Fugim os,
papai nunca q ui s o casamento. Casei f ugida.
(Coutinho) E vocês f ugi ram e f oram pro enge nho de
Maçangana?
(Eli zabeth) Fomos pra Maçangana.
(Coutinho) E João Pedro f oi trabal har l á?
(Eli zabeth) Foi.
(Coutinho) Foi trabalhar onde?
(Elziabeth) Na pedreira, trabal hava na pedreira.
(Coutinho) No engenho?
(Eli zabeth) Na propri edad e do engenho .
(Coutinho) Daí a senhora lem bra em que ano a senhor a
f oi pra Cavalhei ro?
(Eli zabeth) P ra Cavalheiro?! 45. Não tava dan do daí a
gente f oi pra Caval heiro. Daí ele t rabalhava na pedreira.
Ali m esmo nos arredores de Recif e.
(...)
(Eli zabeth) Moramos no Recif e, lá ele co meçou essa vida
políti ca part ici pando do si ndi cato d os op erári os.
(Coutinho) Da pedrei ra?
(Eli zabeth) Da pedreira, operário da pedr eira.
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João Pedro trabalhava em áreas rurais. Existia, já na década de 40,
segundo os relatos do filme, a sindicalização dos operários das
pedreiras. Ele entra em contato com essa experiência e se torna,
usando Octávio Ianni (1978), um “elemento de vanguarda”, um conceito
que explica a ação de indivíduos experimentados nas questões de
trabalho

e

reivindicação,

alguns

com

condições

de

liderança

e

organização, como no caso de João Pedro.
A experi ência do Cabra Marcado para Morrer como migrante e com o
trabalhador afetado pela transform ação das relações e condições de
produção é a experiência de toda um a classe de trabalhadores rurais
que foram ati ngidos proletarização do cam po.
Não é o at raso que gera as tens ões po líticas no m undo
agrári o, as tensões adquirem caráter político quando
aparecem com ponentes própri os da situação de classe
(Ianni , 1978:78).

Ianni, assim com o Sader (1982), mostra que o trabalhador rural,
neste contexto, se transforma em um trabalhador assalariado. João
Pedro teve condições de perceber essa mudança quando trabal hou na
pedreira e partilhou sua experiência com outros trabalhadores no
processo que dá início à formação da Liga de Sapé.
A Li ga Camponesa

(Fotograma 11: Sede da Socie dade Agrícol a e
Pecuária dos Pl ant adores, em Gali léi a, interior de
Pernambuco)
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As imagens da fam ília Teixeira numa estação produzem então o
sentido sobre a migração e de com o esse movimento nos revel a a
experiência de João Pedro e de toda uma classe com o t rabalho.

( Fo tograma 12: Placa sinali zan do a est ação de trem
da cidade de Ja boat ão)

(Fotograma
Jaboat ão)

13:

trem

chegando

à

estaçã o

de

(foto gramas 14 e 15: João P edro e fam ília desembarcand o na est ação
de Jaboatão)
(Eli zabeth) Ent ão papai m andou nos c ha mar. E lá (S apé)
ele (João Pedro) tratou de organi za r esta Liga. E
com eçou a organi zar a Li ga Cam ponesa em 58.
58,59,60,61, e 62 el e f oi assassi nado.
(...)
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(Eli zabeth) A gente trabalhav a no sítio, morava no sí tio e
trabal hava n o sítio. E nas h oras vagas, à noi te, sábado,
dom ingo, el e saía, ou ent ão os cam poneses vin ham pra
nossa c asa, e conv ersava com ele, perguntav am o que
tava existi nd o, e out ros vinham jogados do sí tio p orque o
propri etári o pedia que el e saíss e sem t er direito à
lavoura. E f alava (João Pedro) pra eles: - Ah
com panheiros, é preciso se organi zar, nós organi zados
poderem os acabar com esse estilo do proprietário tomar
as no ssas la vouras, m as enquanto nós não se organi zar,
ele toma e f ica tom ado.
(...)
(Eli zabeth) Dia de f eira era reunião lá, ele f icava lá,
tocando os cam ponese s, lá n a Li ga, anim ando,
procuran do, perg unt ando quem queria se associar às
Ligas.

As Ligas foram a primeira forma de organização encontrada pelos
trabalhadores rurais para buscarem seu espaço neste contexto de
transformação das relações e das condições de produção. A fala de
Elizabeth enfatiza a importância da liderança exercida pelo marido.
João Pedro era um operário e não um trabalhador agrícola. Ele funda a
Liga de Sapé a partir da experiência que adquiri u em out ro movimento.
Segundo Ianni
conhecido

como

(1978),
política

o populismo
de

massas

das
do

áreas

cam po,

rurais,

tam bém

representava

a

formali zação e modernização das relações de trabalho. Esse fenôm eno
chegou ao campo com décadas de atraso, e as Ligas simbolizaram um
movimento responsável por reivindicar um espaço de participação e de
reconhecimento nessa conjuntura pol ítica e social. O que o filme nos
mostra

é

que

João

Pedro

era

parte

dest e

contexto,

e

que

se

transformou em uma liderança política da época 17.
Existe no filme uma construção de sentidos sobre a form ação da Liga
de Sapé que se relaciona ao problema do aum ento do foro, um aluguel
da terra que os camponeses pagavam aos donos dos engenhos. De
Não consegui localizar dados que detalhassem a relação de João Pedro Teixeira com o Partido
Comunista Brasileiro. Mas em um evento realizado pela Fundação Getúlio Vargas, em maio de
2007, no qual participou o diretor Eduardo Coutinho, tive a oportunidade de lhe fazer umas
perguntas e uma delas foi: Você sabe se João Pedro tinha ligações com o PCB? Ele respondeu
com convicção que sim, mas que não podia expor isso em 1984, quando o filme foi finalizado.
17
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acordo com as falas dos camponeses sobre a formação das Ligas,
vemos

que

existia

a

necessidade

de

uma

organização

dos

trabalhadores para reivindicar alguns direitos junto aos proprietários. O
filme escolhe privilegiar a questão do aum ento do foro, princi palmente
na sua prim eira versão. Na seqüência seguinte, percebe-se que a partir
desse problema o conflito de classes pôde ser apresentado,
(Admi nistrador) Que hi stória é essa? Vocês não deveri am
de ter vindo de com boio, quand o é pra pagar o f oro, só
vem um só, i sso é f ei o pra vocês. E u vo u m udar a
situação d a m oradi a de vocês, tá m uito perto um do
outro.
(João P edr o) Nós t am o pagan do direit o, mas o se nhor
quer m ais além da conta.
(Admi nistrador) Joã o Pedro, vo cê é o cabe ça hein E
quem inventou ess as idéias...
(Camponês) Ele não é o cabeça, é pelo al cance do
acordo que tá o corre ndo, q ue viemo f aze um apelo suave
pra quem é merecedor.
(João Pedro) É a necessidade que o brig a nós a com pl icar
o caso.
(Bira) Olha, seu ad mi nistrador, é um caso que eu digo
que eu t ô m uito agitado com o senhor.
(Admi nistrador) Tá revol tado ? Não devia. Seu filho m orre,
dou enterro. Sua mulher adoece, boto na maternidade.
Nada f alta pra vocês.
(Bira) O senhor tá muito f raco, precisa de uma conclusão
m ais f orte.
(Admi nistrador) Você pens a pouco, par ece que t á doido.
Não tem i déi a no juízo. Você é m ei o bruto.
(Bira) Vou resol ver essa para da com o senhor.
(Admi nistrador)
Senhor
de
e ngenho
não
m orre,
adm ini strador não morre, só quem morre é cam ponês.
(João Pedro) Seu Gera, nosso c aso não é com o senhor,
m as nós não podemos pag ar o aum ento.
(Admi nistrador) Vocês sabem que você s são m eus e eu
sou de vocês. Quero que vocês f i quem satisf eitos
com igo. E u não quero brigar. A terra é da gente tu do,
m as as idéi a de não aumentar o f oro eu não assino
agora. Só posso assinar quando o patrão chegar da
capital, daqui a um a sem ana. E u tenho que cum prir as
ordens d o patrão.
(João Pedro) B om , pode es perar um a semana, não é?
(Admi nistrador) Conf orm e a resposta do patrão, nós
dam o nossa respos ta. Vão pensar melhor pra viver. A
vida é do ce. Vão pra casa, convers em com a f am ília.
Acabem com essa históri a, nós somos juntos.
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(João Pedro) Então, sem ana que vem a gente volta pra
saber a resposta.
(Bira) Ainda vai chegar um dia do senhor quer er f azer o
que t á f aze ndo e n ão poder.

(Imagens 16 e17: cenas da primeira versão do Cabra, em que os camponeses se
reúnem e expõem suas reivindicações ao administrador da fazenda na qual
trabalhavam).

(Fotograma 18: momento da cena em que o camponês Bira
desafia o administrador, chamando-o para briga).

(Fotograma 19: o administrador reage e aponta uma arma para
os camponeses).
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(Fotograma 20: os camponeses decidem partir).

(Fotograma 21: B ira se volta para o adm inistrador e o
ameaça).

A historicização do próprio roteiro da primeira versão do filme nos
ajuda na tarefa de entender que o problema do aum ento do foro foi
discursivizado, portanto, m arcado como um acontecimento para ilustrar
o processo de proletarização do campo que acontecia nas décadas de
50 e 60. Não era mais interessante para os latifundiários m anter suas
terras alugadas, pois poderiam lucrar muito mais caso estabelecessem
um regime de trabalho assalariado.
A f orma encontrada para eliminar as antigas relações de trabalho
(arrendamento, parceria, colonato, etc.) era minar as condições que
sustentavam o trabalhador nesta lógica. Se não pagassem o aluguel,
seriam obrigados a vender sua força de trabalho. Em alguns casos,
relatados no filme, os cam poneses eram “simplesm ente” expulsos do
engenho, com o no caso de Zé Daniel, que foi banido da propriedade
porque seu filho chupou um pedaço de cana sem a autorização do
patrão.
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Como resultado deste conflito de classes e das transform ações
promovidas pela alteração nas relações trabalhistas, surgem as Ligas
Camponesas, que no filme são representadas por dois movimentos. Um,
que tinha João Pedro com o líder, a Liga de Sapé, cuja trajetória é
apresentada, com maior freqüência, na primeira versão do Cabra. E o
outro, a Liga de Galiléia, fundada pelos trabalhadores da região que
leva o seu nom e.
A experiência da Liga de Sapé é escolhi da para fazer parte do filme
pelo fato de o roteiro ser a história de João Pedro Teixeira. Entretanto,
durante

as

primeiras

filmagens,

dois

líderes

camponeses

foram

assassi nados, e Elizabeth, a protagonista da história, corria perigo e
não poderia mais ficar na Paraíba. As locações foram então transferidas
para Pernambuco, onde Coutinho e equipe entraram em contato com os
camponeses de Galiléia, que tam bém haviam form ado uma Liga.
Criada três anos ant es da Liga de Sapé, em 1955, a Liga de Galiléia,
no interior de Pernambuco, também se inseria neste contexto de
mudanças nas relações e condições de produção; porém, com algum as
particularidades, já que as lideranças envolvidas na formação eram de
origem camponesa. Na luta contra o autoritarism o dos latifundi ários,
que não permitiam uma organização por parte dos trabalhadores,
destaca-se o personagem de João Virgínio, um dos fundadores da Liga.
João Vi rgínio

(Fotograma 22: primeiro plano de João Virgínio, fundador da
Liga de Galiléia).
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Diferentemente de Elizabeth, João Virgínio não atuou na primeira
versão do Cabra. Todavia, na segunda versão, a impressão que se tem
é que ele era mais um dos vários cabras marcados para morrer
apresentados pela obra. O líder conta como nasceu a Sociedade
Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernam buco, mais tarde
denominada Liga Camponesa de Galiléia.
O discurso de João Virgínio se apresenta de form a organizada e
coerente.

Primeiro,

ele

diz

que

a

organização

nasce

com

os

camponeses; em seguida, afirma que houve a necessidade de um apoio
externo jurídico e político; e encerra reconhecendo que o movim ento,
ao i ncomodar os proprietários de terras, cri ou um medo de que outras
associações cam ponesas se expandissem pelo Brasil. No segmento a
seguir, João Virgínio fala da prim eira reunião,
(João Virgínio) A prim eira reunião f oi ele (apontando para
José Hort êncio), o c unhado, o s obrinho e eu (p ausa), em
conjunto a qui , baten do um papo, aqui m esmo nesse sítio.
Contei mi nhas história, m eus f undam ento que eu ti nha de
formação de uma sociedade pr a benef iciar os di f unto do
povo. Os dif unto aqui era enterrado nu m caixão, que o
pref ei to tinha na pref eitura, que em prestava à gent e, pra
gente bot á o di f unto lá no buraco e tr azer o cai xão e
entregar na pref eitura. Esse caixã o se chamava nono, né.
A gente tomava em prest ado o cai xão no pref ei to pra podê
enterrar. (Grif o meu)

Neste segmento, expressões como: reunião, formação, e sociedade
servem para mostrar que os camponeses de Galiléia estavam dispostos
a tornar a luta em favor de suas necessidades uma questão coletiva.
Nesta fase, eles contaram com o apoio de Zezé da Galiléia, um antigo
funcionário de engenho que resolveu ficar do l ado dos cam poneses. Foi
o primeiro contato com um tipo de liderança que garantiu ao grupo certa
segurança, pois Zezé era experiente no trato com os latifundi ários.
Ainda nesta fase, a organização, segundo João Virgínio, servia para
garantir o funeral e o enterro dos associados, mas quando o dono das
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terras descobriu que havi a interesses de assistência m útua, deu inicio a
um a perseguição.
Entre uma fala e outra de João Virgínio, o narrador (Ferreira Gullar)
em off explica as motivações dos camponeses para a formação da Liga
de

Galiléia,

dentre

as

quais,

os

aumentos

constantes

do

foro.

Novamente o filme escolhe mostrar que um dos principais motivos para
a form ação das Ligas, tanto de Sapé quanto de Galiléia, foi a querel a
do aum ento do foro.
A escolha do aumento do foro para explicar no filme o surgiment o
das Ligas Camponesas é uma quest ão política. Esta querela justifica,
por um lado, a formação do movimento camponês com o um fato interno
(que envolve apenas camponeses e latifundiári os); por outro, ganha
um a dimensão maior quando esses registros (tanto as cenas de ficção
de 62/64 quanto os depoimentos de 82/84) são historicizados.
Quero afirmar com isso que o filme escolhe discursivizar sobre a
reação dos camponeses às transformações pelas quais a economia e a
política nacionais passavam. Ele cria um espaço que transforma o
testem unho histórico (as lembranças sobre os problem as em torno do
aumento do foro), em denúncia pública (a partir deste problema são
mostradas as dificuldades encontradas pelos camponeses para lidarem
com a nova condição de assalariados). No Cabra, as memórias da
resistênci a camponesa são tornadas públicas, transform ando-se em um
acontecimento. Além disso, as questões ideológicas são apresentadas
como causa pela perseguição sofrida pela classe quando eclode o golpe
militar em 1964.
No primeiro Cabra, o conflito de classes é apresentado na cena da
discussão entre o administrador do engenho e os camponeses liderados
por João Pedro (representado por João Mariano), enquanto que na
segunda versão do filme são os camponeses que narram a perseguição
que sofreram por se recusarem a pagar um aluguel mais
quererem se organizar.

alto e por
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(João Virgínio) Peguemo de se entr osar, se reunir,
reuni a na beira da estrada, na bei ra do açude, na casa
de José Hortê ncio, lá na m inha casa, pr a todo ca nto, inté
que ch egu em o a sal a do p ai dess e r apa z (a ponta ndo
para o f ilho de Zé da Gal iléi a), na sala da casa do velho
Zezé. Quando o v elho Zezé m e de u a sala pra f azer a
pri meira reunião, e f izem o o f undam ento, e cri em o um
nom e, da sociedade benef iciente dos di f unto, soci edade
agrícola e pe cuária dos plantadores de Pernam buco,
porque s e botasse o nom e de sindicato naquel a época, a
gente era nauf ragad o, era m ort o.
(narrador) José Franci sco de Sou za, o Z é da Galil éia,
hom em m uito respeitado e q ue tinha sido adm inist rador
do e nge nho dur ant e 30 an os, f oi elei t o presidente da
Liga. O proprietário de Gali léi a resolveu expuls ar todos
os seus moradores, quan do p ercebeu qu e a Liga não se
preocupava só com os m ortos, m as também tinha outros
objetivos de assist ência m út ua. Os galileus parti ram
então a procur a de um advogad o par a def ender se us
direitos.
(João Vi rgíni o) Então f oi um meio que eu arrum ei de
procurar j ustiça, qu e eu não arrum ei em Vit ória. Fui
procurar justi ça e arrumei, em contato com Juli ão. Jul ião
entrou, tumô conta, e deu conta. Aí anim ou, e d anou-se a
chegar gent e, com eçou a chegar gente. Todo m undo que
era exp ul so d os enge nho, vi nha s e apadrinhar em
Gal iléi a, tem uma sociedade q ue b enef icia o trabalhador
do cam po, tem um advogado que é macho, aí f oi uma
m aravil ha. De onde el es era arranc ad os a ge nte dava
cobertura a eles. De poi s de 4 an os, qu ando ess e t anto de
gente perd eu a e sperança, ele (dono do en genho)
inventou d e ven der a propriedade.

O movimento camponês nasce a partir de uma situação de classe
comum aos forei ros tanto de Sapé quanto de Galiléia. Com o tem po, o
movimento repercute no cenário regional e nacional e passa a contar
com técnicas populistas de organização. Entra então em cena uma
segunda liderança, esta mais embasada jurídica e economicamente,
exerci da por Francisco Julião 18. A necessidade de uma liderança, nesta
18

Político, advogado e escritor, Francisco Julião Arruda de Paula, nasceu a 16 de fevereiro de
1915, no Engenho Boa Esperança, município de Bom Jardim. Foi um dos líderes, em 1955, no
Engenho Galiléia, das chamadas ligas camponesas, cooperativas que tinham por objetivo lutar
pela distribuição de terras e levar benefícios das leis trabalhistas aos camponeses. As ligas
camponesas se espalharam por vários pontos do Estado de Pernambuco, pregavam uma reforma
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altura dos acontecimentos, confirma o que Sader (1982) qualificou
como uma fragilidade histórica das associações de classe. O que ele
cham ou de incapacidade popular de articular seus próprios movimentos
relaciona-se ao caráter populista que as Ligas irão assumir com a
entrada de lideranças como Julião e, posteriormente, a aceitação de
medidas de controle político, tais como a permissão de sindicalização
rural por parte de João Goulart 19.
A atuação e liderança de Julião são narradas, no segundo mom ent o
da fala de João Virgínio, em um discurso de virilidade “entrou, tomou e
deu conta”. O dinamismo da ação é associado a seu agente, “um
advogado que é macho” capaz de dar conta e resolver os problemas da
massa camponesa.
No momento em que João Virgínio conta sobre o início da formação
da Liga (seqüência das páginas 71 e 72), o f oco do enquadramento é o
entrevistado e José Hortêncio, outro fundador da associação, que não é
entrevistado (não se sabe se ele não quis ou se não foi convidado).
Nesta cena, ambos se encontram sentados no chão, em um vasto
quintal. No cinema, quando se pretende dar uma dimensão maior ao
espaço e não ao personagem, o primeiro acaba por se sobrepor ao
segundo.

A

fotograma

das

duas

lideranças

em

meio

ao

quintal

discursiviza sobre a form ação da Liga de Galiléia, e conseqüentem ente
sobre seu caráter originalmente camponês.
Quando João Virgínio começa a falar de Julião, o núm ero de
personagens que passam a com por o enquadramento é bem maior. As
vitórias da organização são m ostradas em planos que alternam a
agrária radical, assustando os proprietários de terras e, a partir de 1962, começaram a perder força
depois que o presidente João Goulart decretou a sindicalização rural até então inexistente no
Brasil. Formado em direito em 1939, no Recife, Julião começou a trabalhar como advogado de
trabalhadores rurais a partir de 1940. Deputado estadual por duas vezes, em 1962 foi eleito
deputado federal por Pernambuco, tendo o mandato cassado por ocasião do golpe militar de 1964.
Libertado em 1965, exilou-se no México, retornando ao Brasil em 1979, beneficiado pela anistia.
Em 1988, tentou eleger-se para deputado federal e foi derrotado. Morreu de enfarte, a 10 de julho
de 1999, na cidade de Cuernavaca, México (Jornal O Pasquim, edição de 12/01/1979).
19
Em março de 1963 é criado o Estatuto do Trabalhador Rural, por meio da lei 4. 214, o que
promove a substituição das Ligas pelos Sindicatos.
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fotograma de Julião e outras imagens que expõem o entusiasm o de
inúmeros cam poneses reunidos em torno do advogado.
João Virgínio finaliza sua fala exaltando as vitórias da organização,
e para isso destaca o discurso dos políticos que defendiam o latifúndio
e

que

sentiam

o

perigo

representado

pelas

Li gas.

Apesar

da

persistência histórica do discurso associado ao latifúndio, aquele em
que João Vi rgínio acreditava naquele momento conquistou uma vitóri a.
Aí a gente f umo de deputa do em deputa do. Eu vou botar
a questã o na Câm ara dos deput ado s e vê o que a ge nte
pode f azer. Foi um barul ho da m oléstia, era briga de 7
mil qual idade. Um gritava: minha gente, não vamos f azer
as
des apropri açõe s
de
Galil éia,
porque
não
é
desapr opriar uma Galil éia, é des apropri ar várias
Gal iléi as, porque daí em vante pegará f ogo dentro do
Brasil , de ponta a p onta, e o pes soal f ica viciado, vão se
organi zar, e vão pedir os poder es pú blicos pra
desapr opriar as propri edade s, mas f elizm ente a gent e
ganh em o.

Como observou Sader (1982), as conquistas dos movimentos sociais
no Brasil estiveram marcadas pela ação de políticas de cunho partidári o
e institucional. No filme, o personagem de Francisco Julião simboliza a
tradição

personalista

presente

no

fazer

político

nacional.

As

reivindicações da organização passam a ser respeitadas e aceitas à
medida que o grupo adere ao pri ncípio da representatividade.
As Ligas

Camponesas se apresentaram como um a chance de

transformar um passado de injustiças e desigualdades num presente de
reparações. O filme mostra que lembrar do tempo da experiência era
para os cabras uma recordação que lhes fazia bem. Manuel Serafim
aparece sorrindo em praticamente todos os planos em que fala do
amigo João Pedro. João Virgínio conta com entusiasmo o tempo em que
ele e seus com panheiros consegui ram desapropriar as propriedades
dos senhores de engenho e não mais precisaram pagar um al uguel para
usarem

a terra. Elizabeth

Teixeira

momentos de fuga ao lado do marido.

se emociona

ao lem brar

dos
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A perda de controle sobre as ações populares, resultado de um l ongo
processo

de

politização

da

m assa

trabalhadora,

acentuava

a

decadência do modelo populista. Entra em cena, de forma abrupta e
sem ensaios, uma política militarizada, resultado do aguçamento das
tensões e contradições entre grupos e classes sociais em luta pelo
poder. Era a transformação da força em partido político.
O obj etivo da invenção do golpe de 1964 era restaurar a integridade
dos poderes econômicos e políticos, progressivamente dissoci ados nos
últimos t empos da dem ocracia populista. Era necessário reintegrar o
sistema político e econômico no plano do capitalismo mundial, j á que o
governo de Jango, segundo os militares, estava concedendo espaço
para a possibilidade de uma guerra revolucionária, que levaria a
instalação de uma república sindicalista (Ianni, 1978). O tempo da
experiência camponesa foi então substituído pel o tempo da invenção.
3.2 O tempo da invenção
“Tem gente lá fora”.
(frase proferida por Z é Daniel, João José, Bira,
Cícero e Rosário, no segun do Cabra 81/84,
quan do se r eferem à chega da dos militares em
Gali léia).

O golpe militar de abril de 1964, segundo Sader (1982), inaugura
um a etapa decisiva na história do Brasil. O novo form ato político do
Estado brasil eiro significou a contenção do avanço das f orças soci ais e
a prom oção de condições para uma original e prolongada expansão
econômica. As tentativas reformistas idealizadas por João Goulart não
eram

seguras

do

ponto

de

vista

das

classes

dominantes,

que

acreditavam que o avanço das forças sociais poderia colocar em risco a
ordem burguesa, e se aliam às forças arm adas. O regime militar foi
responsável não só pelo desenvolvimento capitalista, mas também pelo
aumento e concentração da propriedade e da renda.
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Nesta nova etapa são identificadas tendências políticas, econômicas
e sociais específicas. No cam po político, a característica predominante
é o arbítrio: prisões em massa, cassações de direitos políticos,
suspensão de direi tos individuais e políticos, adiamento das eleições de
65 e a outorga de Atos Institucionais e de uma Consti tuição. Ao setor
econômico foram destinadas medidas, nos primeiros anos do regime,
para conter a inflação e o consumo; salários foram reduzidos e novas
garantias foram ofertadas ao capital externo. No plano social, foram
restabelecidas

a

confiança

e

coesão

das

classes

dominantes

e,

liquidada a agitação social (movimentos sociais, parti dos de esquerda,
Ligas camponesas, etc.), a intenção do novo regime era integrar as
massas a um projeto burguês, nem que fosse pela f orça (Sader, 1982).
De acordo com essa orientação, constata-se que a política e a
economia

estavam

articuladas.

Era

então

necessário

eliminar

a

oposição a fim de que fosse estabelecido um modelo de monopolização
industrial e financeiro. Durante os primeiros anos de ditadura, até 1968,
instituiu-se

um a

reconhecimento

aparente
da

legalidade

Constituição

de

(com o,
1946),

por

exemplo,

apesar

da

o

explícita

concentração de poder por parte do executivo. Todo esse esforço
visava afirmar que a ditadura era um meio encontrado pelo Estado para
proteger

a

democracia.

Era

difícil

a

manutenção

desse

quadro,

principalmente quando, de acordo com o Ato Institucional número 2, o
poder executivo, então representado pelas forças arm adas, prescreve a
eleição indireta para presidente e a extinção dos parti dos.
Além da instabilidade da pretensa legalidade política, algumas
classes foram golpeadas pel o m odelo econômico que beneficiava o
capital estrangeiro. A resistência ficava então configurada: pela Frente
Ampla, com posta por importantes lideranças como JK, Carlos Lacerda e
João Goul art; pelo m ovimento estudantil, que passava pel a crise
universitária; e pelos sindicatos, unidos contra o arrocho salarial
(Sader, 1982).
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Não se observa na literatura especi alizada no período da ditadura
militar a constituição de uma resistência, nestes primeiros anos de
regime, por parte dos trabalhadores rurais. A impressão que se tem é a
de que as Ligas Cam ponesas não entraram em conflito direto com os
militares para assegurar as conquistas sociais adquiridas durante a era
populista.
No filme, depoimentos como os de Zé Daniel, João José e Rosário
ilustram como foi a repressão no mom ento em que o golpe é instaurado.
Os camponeses do Cabra não registram em suas m emórias nenhuma
reação contra as ações do novo regime. Desta forma, tanto na
historiografia, quanto no filme, nota-se que houve um a paralisação das
estratégias de luta campesina, e os camponeses não sabiam quando e
se algum dia sua luta seria retomada.
A história de Cabra Marcado para M orrer é a tentativa de expressar
o que durante anos ficou esquecido ou silenciado, seja em relação à
experiência cam ponesa que ficou marcada por um a drástica ruptura,
seja no que se refere à experiência do próprio filme que também foi
interrompida. A grande diferença é que a obra pôde ser retom ada,
apesar de ainda estar limitada a certos condicionamentos políticoburocráticos (por exem plo, a censura). Em contrapartida, as Ligas
foram extintas e a possibilidade de serem retom adas legitimam ente
criminalizada.
A invasão do exército
É através da retomada do tema pelo filme que podemos conhecer
um a versão sobre a form a pela qual os cam poneses encararam o golpe
de 1964. A construção de sentidos sobre o estabelecimento do golpe foi
marcada pela relação que se estabeleceu entre a última cena do
primeiro Cabra e os depoimentos cam poneses acerca do evento. A
apropriação engendrada pela obra sobre o mom ento histórico da

86
instalação

do

regime

militar

utilizou

recursos

da

ficção

e

do

docum entário. A cena de ficção em que João Pedro é levado por dois
soldados é escolhida para se alternar aos planos documentais em que
os camponeses relatam a chegada do exército.
(Narrador) Essas f oram as úl tim as cenas de Cab ra
Marc ado para Morr er, na n oite de 31 de m arço de
1964. Esta é um a seqüência em que João Pedro e os
cam poneses se reuniam para discutir a formação da
Liga de Sap é. Da seqüênci a só f oram film ados três
planos. O prim eiro quand o El iza beth ser ve o caf é. O
segundo qu and o el a ouve um ruído f ora da casa e
vai ver o que é. E o últim o quando Elizabeth volta e
avisa assustada: te m gente lá fora.
(Zé Daniel ) Tem gent e lá f ora.
(João Jos é) tem gente lá f ora.
(Bira) tem gent e lá fora.
(Cícero) tem gente lá f ora. (grif o m eu)

A frase em destaque indica que quem estava dentro da casa tinha
medo de quem chegava lá fora. Elizabeth avisa assustada, com o nos
indica o narrador, e da mesma form a, pelo sembl ante dos camponeses
ao repeti rem a frase, pode-se perceber que quem estava lá fora
representava um perigo para quem estivesse dentro da casa. A form a
escolhida para apresentar o golpe no filme é m arcada pelo medo dos
personagens, pela idéia de se esconder de algo que está “fora” e que é
antagônico ao que está “dentro”.
A filiação ao sentido de medo se acentua quando observam os a
conexão que se instala entre a cena em que João Pedro parte para
morrer (primeiro Cabra 62/64) e os planos que mostram depoimentos
sobre o m omento em que o exército invade os sítios da região de
Galiléia (segundo Cabra 81/84). É Rosário quem conta com o aconteceu
a invasão do exército à procura dos líderes das Ligas e da equipe de
filmagem.
(Rosári o) 31 de março. Aí ficam os aqui encurralados
(pequena pausa), p elo exército. Não o exército da qui
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de Pernam buco, m as sim o exér cito da Paraíba.
Todos os sol dados que che gavam aqui eram
desconheci dos, qu e ni nguém conhecia. E entrava, e
entrava de pé, nã o entrava de cav alo não. Era
soldado por todo o canto, empu rrando todo m undo
dentro da m ata, e à procura s ó de tr ês pessoas:
João V irgínio, Zezé e Rosári o. Só essas três
pessoas que el es queriam .
(Coutinho) O pes soal do f ilme eles queri am tam bém ,
m as não pegaram também ?
(Rosári o) Esse era o povo que el es mais desej av am ,
era o pov o do f i lm e. (grif o m eu)

(Fotograma 23: Plano médio de Rosário )

Rosário destaca que o exército estava à procura das lideranças, e
isso incluía a equipe de filmagem, já que seus componentes foram
vinculados a militantes com unistas. Em outra passagem do filme, João
José, filho de Zé Daniel, conta como foi a invasão de seu sítio pelo
exército à procura dos líderes da Liga de Galiléia e da equipe do
Cabra.
(João José) O pov o qu e estava no f ilme já tinha
saído, se esco nder am numa m ata aqui det rás des se
m orro. As tropa che gou, quando de l á eu ol hando.
Aí chegou logo três cami nhão, o exército, m ais ou
m enos umas oito horas da noite. Eu só via era o
exército dentro de casa. O exército virou todos os
m óveis de dentro de casa, virou banco de perna pr a
cim a, m esa de perna pra ci ma, cama, tirou os
colchão da cam a, virou tudo pelo m ei o da casa. A
barriga de f ari nha, que nós b otava a f arinha numa
barriga grande, ele jogou no t errei ro, pela porta da
cozinha. Um a panela de m acaxei ra que a gente tava
cozinhando pra c om er, o exéricito quebrou no
terreiro da cozinha. Arrebentou as mala que a ge nte
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tinha, as m aleta da minha i rmã. Levou o m otor, as
lâmpada, os motor do cami nhão, as lâm pada
todinha. Levo u as máquinas qu e tava no terreiro,
aqueles m aterial levou tudo. (Gri f o m eu)

(Fotogramas 24 e 25: Zé Daniel à frent e e seu fi lho Joã o José ao
fundo, apontand o para o local onde ficou escondi do o equip amento de
fil magem).

Tanto na fala de Rosário quanto na de João José, podemos perceber
que a invasão de Galiléia pelo exército foi marcada pela violência. Os
camponeses entrevistados se sentiram seguros para relatarem como foi
o impacto do golpe político-militar em frente às câmeras. As marcas da
violência ficaram na lem brança dos galileus. São com uns no discurso
de Rosário e João José expressões como: empurrando, virou, tirou,
quebrou e tirou, verbos que indicam ações desestabilizadoras da ordem
dos acontecimentos. Quando se emp urra, vira, ti ra, quebra, ou se leva
algum a coisa, se altera o que antes se encontrava em repouso. Nesse
caso, o choque é representado pela interrupção abrupta e sem ensaios,
caract erística da ação político-militar em preendida pelo novo regime de
governo que se instalara no Brasil.
Desta forma, o tempo, que chamo aqui de tempo da invenção,
destina-se a explicar não só o advento da ditadura com o um fenôm eno
político, então representado pela ação do Estado, mas também a
investigar de que forma as ações desestabilizadoras deste novo regime,
inventado para fortalecer o Estado, desdobram-se e geram outras
invenções, tais como as dos cam poneses que tiveram que ressignificar
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suas experiências do passado. Em alguns casos, chegaram mesmo a
negá-las até por uma questão de sobrevivênci a.
O

tempo

da i nvenção

acontece

tanto

na

história

(através

da

militari zação do Estado) quanto na memória (por mei o das estratégias
de sobrevivência criadas pelos camponeses). A ditadura foi inventada
para que a ordem burguesa não fosse maculada. O resultado dessa
invenção é o estabelecimento de uma cultura do m edo. Enquanto que
no

meio

urbano,

partidos

de

oposição,

movimento

estudantil

e

sindicatos uni am-se contra o arbítrio militar, o campo se viu isolado. O
que

o

universo

camponês

do

Cabra

nos

m ostra,

apesar

da

heterogenei dade das falas, é que a ditadura os obrigou a (re) inventar
suas relações sociais e políticas.
No filme existe a preocupação de apresentar o estabelecimento da
ditadura como um acontecimento, e para isso é feita uma mise-enscène das m emórias dos cam poneses que participaram da obra, e/ou
daqueles que militaram nas Ligas. São apresentadas várias versões do
fato histórico conhecido pel os críticos do regime militar como golpe, e
pelos prórpios militares e seus partidor outros como a revol ução de
1964. Constata-se no Cabra a preocupação de represent ar a ditadura
como um fato, e para isso o filme conta com a m em ória discursiva, um
tecido composto pelas referências inscritas nos relatos camponeses
que, por sua vez, produzem o sentido sobre o acontecimento.
A historicização dessa memória discursiva, feita pelo filme, permite
tam bém analisar algumas identificações de ordem ideológica. Como,
por exem plo, a utilização de reportagens datadas à época do golpe, e
que se alternam com algumas cenas tanto da ficção (Cabra 62/64)
quanto do documentário (Cabra 82/84). Enquanto são apresentadas
imagens de crianças, algum as brincando, outras dormindo, o narrador
lê uma reportagem que rel ata como aconteceu a apreensão do material
de filmagem pelo exército.
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(Reportagem) F oi talvez em Galil éia que o exército
apreendeu o maior f oco de subversã o com unist a do
interior de Pernam buco, abandonad o pel os líder es
verm elhos, ao lad o de mulheres e cri anças. Num
casebre, car acterístico de cam ponês, f oi encont ra do f arto
m aterial que acionava o arsenal com andado pelos
esquer distas intern acionais, so b a prote ção do g overno
estadual, recent em ente dep osto. Neste casebre, estava
instalado um poderoso gerador d estinado a f azer
f uncionar custosa máqui na de projeção cinem atográf i ca.
O f ilme entre os in úm eros encontrad os, que estava se ndo
levado na sem ana do gol pe, era o “Marcados par a
Morrer”. A película en si nava com o os cam poneses
deveriam agir, de sangue f ri o, sem remorso, ou
sentim ento de culpa, quando f osse preciso di zim ar pelo
f uzil am ento, decapi tação o u outras f ormas de eli mi nação
os “reacionários” pr esos em cam panha ou levados ao
“Gal iléi a”, ao int erior do Estad o. Enquant o isso, um
sociól ogo pernam bucano que pedi u p ara om itir seu nome,
iniciou a elaboração de um plano a ser aplicado ao
ref erido engenh o, a f im de ajudar na mais rápi da possível
recupera ção moral e social da sub-raça a que os
com unist as qui seram reduzir os c am poneses de Gal iléi a.

(Fotogramas 26 e 27: reportagens de jornal sobr e a
captura do material de fil magem do Cabra, consi derado
subversiv o).

(Fotogramas 28 e29: reportagens de jornal qual ificando a
equi pe de f ilmagem do Cabra de c omuni sta).
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O filme optou por contrapor visões diferentes. De um lado, os
camponeses relatando as ações desestabilizadoras do exército; do
outro, o narrador l endo o jornal que indica que a violência poderia partir
dos camponeses, neste caso manipulados pelos líderes vermelhos.
Não é por coincidência que as imagens de crianças aparecem
quando justamente o narrador lê a passagem que se refere ao “material
subversivo

apreendido”.

Enquanto

a

reportagem

se

utiliza

de

expressões como di zimar e fuzilar, as imagens discursivizam a leveza
de uma brincadeira de criança. O que o jornal constrói com o um
atentado à ordem, o filme usa para caracterizar ironicamente a ação
violenta do Estado, como algo desnecessário, j á que, de acordo com os
sentidos

construídos

na

obra,

equipamentos

de

filmagem

não

representavam nenhum perigo. A violência est atal é então mostrada
como algo sem lógica, sem razão de ser.
Entretanto, de acordo com a ideologia dos governantes, a invenção
da ditadura tinha uma lógica. Estava a serviço de um proj eto de
modernização que servi a para “facilitar o funcionamento dos processos
de concentração e centrali zação de capital (Ianni, 1978:184)”. A elite
econômica precisava retomar o poder político. Uma nova lógica,
diferente

da

populista,

precisava

ser

inventada.

Esta

lógica,

na

verdade, não é nova e sim renovada, já que existia uma tradição de um
fazer autoritário e centralizador na política brasileira.
A ditadura, marcada com o um acontecimento tanto pelo filme quanto
pela historiografia, é traduzida pelo Cabra como a expressão dessa
tradição política, observada, por exemplo, desde o populismo, que
tentou promover a conciliação das classes, até a implem entação de um
regime oficialmente tirânico, responsável pelo divórcio entre o poder e
as massas assalariadas.
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Zé Daniel e João José

( Fo togramas 30 e 31: Z é Daniel e João José, respectivamen te).
Esse autoritarismo que m arca os vários governos que administraram
o país é então responsável pela form ação de uma cultura do medo, que
durante a ditadura de 64 se oficializou. Personagens como o de Zé
Daniel indicam em sua fala o quanto essa cultura era presente naqueles
tem pos. Neste e em outros casos, o medo pode ser observado quando
há a necessidade de se esconder e fugir, já que o pensamento e a ação
não filiados à “nova ideologia de estado” haviam sido criminalizados.
No trecho a seguir, Zé Daniel explica para Coutinho como foi o
momento em que precisou se esconder com a equipe de filmagem no
meio do m ato quando o exército i nvadiu o sítio onde morava.
(Coutinho) F oi Zé Dani el quem nos guiou para um
esconderi jo no mato. À noit e as tropas se retiraram para
Vit ória de Santo Antão.
(Zé Daniel) De noite nós ti vemos lá na mata, e quando
era tarde da n oit e, chegar am os meni no gritando: - Meu
pai, m eu pai . E u qu eria, com vont ade de ir (risos), e eu
com vontade de vi m . (Os meninos gritando) Venham
tomar caf é que o povo j á f oi -se em bora. Com padre
Daniel, venham tomar caf é que o povo j á f oi -se em bora.
(Coutinho) E o senhor não respondia por quê?
(Zé Daniel ) (risos)
(Coutinho) A gente que f alava pro senh or nã o res ponder
porque o exército podia tá lá ai nda.
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Zé Daniel esperou que seus amigos partissem, e depois de três dias
se ent rega para um agente do exército.

(Zé Daniel ) Eu vim m e entregar ao s enhor. Sim , no
pri ncípio. Eu peço pel o leite que o senhor mamou na m ãe
do senhor, peço pelo am or de nos so senhor salvador
Jesus Cri sto, que o senhor, e e u ser preso, ou apanhar.
Então ele disse: - o senhor tem medo de ser preso né?
Eu di sse: tenho sim, porque pra i sso eu ve nho
respeitando: hom em, m enino e m ul her, pra ser também
arespei tado como: hom em , velho, fraco. Fraco graças a
Deus, pobre é o diabo. Hom em f raco, mas quer o m orrer
honrado e respeitad o. Que eu soub e que o senh or queria
m e ver, então eu vim pra m orrer no meu terreiro, m as
não ser pres o, nem apanhar. Porque se f or pra ser preso
e apanhar, eu morro, e m e entrego. A í o sarge nto: - s eu
Daniel me diga onde estão as arm as daqui? E u disse: tirando aq uelas armas que o senh or lev ou, e outras que
tem por aí, espingarda de t apa de gato pra m atar
passari nh o. Sargent o: - n ão s eu Z é Dani el são aq uelas
m etralhadoras? Zé Dani el: - dessas eu nunca ti nha vi sto,
eu vejo f alar em metral hadora, mas eu n unca ti nha vi sto,
tô vendo agora na m ão dos senhores, eu tinha vont ade
de ver, m as nunca vi .

Percebe-se o quanto a forma de contar o fato, escolhi da pelos
entrevistados, é valorizada no filme. Zé Daniel constrói sua narrativa
através do discurso direto, no qual o emissor reproduz a fala de outrem,
descolando-a de sua própria fala. O camponês remete a outra fala - o
senhor tem medo de ser preso, né?, Seu Dani el me diga onde estão as
armas daqui? Zé Daniel optou por enfati zar sua condição de intim ado, e
para isso apresenta o discurso direto sobre seu interrogatório de forma
polarizada, caracterizada de um l ado pelo medo que el e ti nha de ser
preso, e do outro pelo desejo que os militares tinham de prender os
líderes, a equipe de filmagem e as possíveis armas.
Mais um a vez no Cabra o testemunho se transforma em denúncia.
Percebe-se que o movimento de apropriação metodológica do registro,
responsável por mostrar as marcas da ditadura militar na vida de
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personagens como Zé Daniel, constrói sentido sobre o m edo do
personagem.
Outro personagem que também serve para ilustrar a relação entre
testem unho e denúncia é o já citado João José, filho de Zé Daniel, que
ajudou

na

fuga

da

equi pe

de

filmagem

e

que,

a

partir

desse

acontecimento, conta de que forma a ditadura m arcou sua vida naquele
ano de 1964. João José é o personagem que deixa mais explícito o
processo de reformulação e aplicação da memória discursiva.
A perseguição sofrida pela primei ra equipe do Cabra surpreendeu
todos os integrantes que não tiveram tempo de recolher seus pertences.
Um deles, o fotógrafo Fernando Duarte, deixou para trás dois de seus
livros 20, que ficaram sob os cuidados do filho de Zé Daniel. João José
fica com os livros, e um deles é lido e relacionado à sua própria
experiência. O livro contava a história de um camponês que escondeu
um amigo j udeu que corria risco de ser capturado pela SS (Gestapo), a
polícia nazista. João José em sua fala afirma que a história do
camponês personagem do livro era semelhante à dele, camponês
personagem do filme. No depoimento que segue, a parte grifada referese à citação do trecho do livro lido por João José.
(João Jos é) A única coi sa que eu con seguir conservar,
pra guard ar f oram esses dois livros qu e f icou em cima da
m esa, o resto o exé rcit o levou tudo. De ntro desta m aleta
é ond e eu guardo sempre os m eus livros. Históri a de um
m anuscrito Caput : todas as m anhãs, eu me sentava na
horta, debaixo de um pé de acáci a, e p unha-me a
trabal har. S e algum dos mili cianos da SS se apr oxi mava
da sebe da horta, o camponê s avi sava-me. Então era pra
ele, qua ndo a trop a chegava, e ele t ava na horta, o
cam ponês tossia, de lá m esmo ele escapul ia e o exército
não pre ndi a ele. Es sa história desse f ilme de vocês é
parecido com i sso. Quando tinha de ir à frente de
batal ha, eu confi av a no manuscri to d e Caput ao meu
amigo, Romão Jucena, que ora es condia num bur aco, na
20

Um dos livros escrito em francês, relatava técnicas de iluminação cinematográfica, enquanto que
o outro, sob o título de Caput, ao qual João José irá se referir em sua fala, era uma história que
contava a relação de amizade e cumplicidade entre um judeu, perseguido pelos nazistas, e um
camponês, que o ajudou a se esconder.
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parede d o chiqueiro. Heis de ficar sempre grato, ao
camponês Romão Jucena, e a sua jovem nora, por me
terem auxili ado a salvar o meu perigos o manuscrito das
mãos da Gestapo.

(Fotogramas 32 e 33: lugar onde ficavam escondido os livros que
estavam sob os cui dados de João J os é, na ocasiã o da fu ga da
equi pe do Cabra).
(Coutinho) Esse l ivro aí você relacio nou com o f ilm e, né?
(João José) É do menino, é de voc ês, f oi um de vocês
que dei xou.
(Coutinho) É de quem o l ivro?
(João José) E u nã o sei, f icou em cim a da m esa, qua ndo
vocês saíram .
(Coutinho) Há quant os anos você guarda esse li vro?
(João José) Há 1 7 ano s. Tem esse aqui tam bém ,
incl usive tem o n ome de F ernando Duart e, eu ach o q ue é
aquele Fernando m agrinho.
(Coutinho) Que é o f otógraf o.
(João José) Deve ser, dos m eni no do f ilme. E ainda tem
negóci o de m áquina de f ilm ar essas coisas. Pensei, deve
ser dos menino do f i lm e, aí eu f ui e guardei os doi s.
O capi tão do exérci t o pelejou pra lev ar esse aqui , porque
tem a hi stória da guerra mundial , da Rússi a, não sei o
quê. El e pelejou pra f icar, eu disse: - não se nhor, esse
li vro é m eu. Ele disse: - Não é seu! Esse livro é dos
cubanos, rapa z. E u disse: - não senhor esse l ivro é m eu.
(Coutinho) Eles acha vam que a gente era cuban o?
(João José) Sim , achavam que você s eram com unistas,
pensava que vocês eram os cubanos, q ue vinha f azer a
revol ução aqui. Naquela época em 64.

O filme mostra que uma parte do universo cam ponês, representada
neste caso por João José, sabia que a intenção dos militares era
capturar e condenar à reclusão os líderes camponeses e a equipe de
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filmagem. João José se recorda do momento em que é interrogado
pelas tropas militares e escolhe a lembrança em que relaciona a equipe
do Cabra aos com unistas cubanos. E vai além: ele percebe um espaço
no filme para mostrar que se identificava com as bandeiras levantadas
pelas Ligas Cam ponesas e com o filme por propagar tais ideais.
(João Jo sé) Aqui num tem nada cu bano, n um t em
com unist a. – Conta aí, você vai m ostrar onde está as
arm as, e onde t a os cubano? Que os cubano queria f azer
revol ução aq ui. Eu disse: - aq ui não senhor, nada de
revol ução eles f al avam aqui, nada de Cuba eles f al avam
aqui . – Mas com o era a f ala deles? Co mo é o bom dia
que ele d á? Eu digo : - bom dia norm al , que nem a gente.
– Mas ele f ala um s otaquezi nho m eio pu xado? – É claro,
f ala bom dia e tal, m as é norm al, porque o cari oca f ala
dif erente. Aí o outro virou e disse: - é o f ato de ser
carioca mesm o. É o f ato de ser c arioca t enente, porq ue o
carioca f al a com s otaquezi nho. – e el es f al avam com
você t udinho, conversavam norm al ? Você entendia a
palavra del e? Eu disse: - claro, entendi a tudo. Depois ele
disse: - tá certo ent ão, agor a tu vai m ostrar onde t á as
arm as. – ah, essa aí quem t em é só dois f azendeiro que
m oram aqui , é o senhor de en gen ho de Bento Vel ho, e
Lorival P edroso, do engenho da pedrei ra, ele é
cangacei ro, el e é f aze ndeiro. Daí el e: - ah, mas aquilo é
dele, aquela ali é dele, eu q uero ver a qui . V ocês! Que
Julião disse q ue tinh a 20mil armas p ra vocês fazer em
a revo lução aqui. Que os com uni sta s t ava aqui , pra
f azer o f ilm e aqui, pra f azer a revol ução aqui. É pra
vocês m ostrar, aí foi endur ecendo, aí f oi criando rai va.
Eu disse: - coronel aqu i num tem n ada d e co mu nista,
nem cub ano , nem nada, tem um povo mo rrendo de
fome, doente, so fredor, como eu mesmo to do ente,
precisa de remédio e de comer esse po vo d aqu i,
lib erdade e terra p ra trabalh ar. Daí ele di sse: - m as
num é possív el, en tão am anhã eu v ou trazer rem édio,
chama o pov o que tá escondido pelas m atas, pra se
arreceitar com igo, que a gente vai dar rem édio e
convers ar com eles, vá chamar João Virgíni o. Eu digo: eu não s ei onde t á J oão. (Grif o meu)

Assim como seu pai, João José tam bém utiliza o recurso do discurso
direto em sua narrativa para explicar como foi seu contato com as
tropas militares. Ele lem bra de expressões com o revolução e cubano,
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além de se referir a Francisco Julião, elementos que, em sua narrativa,
pertencem ao discurso do outro. O filme mostra que João José sabia
que teria problemas se revelasse aos militares sua ligação com os
supostos “cubanos”. Ele afirma que o maior problema dos camponeses
não era a presença de líderes revolucionários, mas sim a falta de
recursos básicos à sobrevivência.
Os personagens de Zé Daniel e João José são apresentados no filme
juntos, expondo suas lem branças sobre a invasão do exército. Isso se
dá não apenas pelo fato de serem da mesma família. Têm em com um o
fato de serem os pri nci pais responsáveis pela fuga da equipe de
filmagem. Decidi ram enfrentar o interrogatório realizado pelos militares
e contam como foram suas estratégias para tam bém não serem presos.
Zé Daniel apela para o discurso moral e religioso: “Eu peço pelo leit e
que o senhor mamou na mãe do senhor, peço pelo amor de nosso
senhor salvador Jesus Cristo”, enquanto que seu filho adota o discurso
assistencialista: - “coronel, aqui num tem nada de comunista, nem
cubano, nem nada, tem um povo morrendo de fome, doente, sofredor,
como eu mesmo tô doente, precisa de remédio e de comer esse povo
daqui, liberdade e terra pra trabal har .” Esses personagens ficam então
marcados na obra como cabras que se identificavam com a causa
comunista,

mas

que ressignificaram

o sentido da

luta,

pois

seu

enfrentamento não se dá de forma direta e violenta, mas sim por m eio
de est ratégias inventadas para sobreviver à repressão.
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Braz Francisco da Silva e João Mari ano

(Fotogramas 34 e 35: Braz Franci sco e João Mariano, res pectivamente).

João Mariano participou das primeiras filmagens do Cabra Marcado
para Morrer, representando João Pedro Teixeira. Apesar de atuar no
papel de um dos principais fundadores da Liga de Sapé, não era um
militante da causa cam ponesa. Segundo Coutinho, ele aceitou participar
do filme porque estava desempregado e havia sido expulso de um
engenho.
Em contrapartida, o filme também escolhe mostrar as memórias de
personagens que, com o tem po e os acontecimentos, se desfiliaram das
ideologias de cl asse defendidas pelas Ligas e pelo próprio filme. Para
personagens como Braz Francisco da Silva e João Mariano, reinventarse era se filiar ao discurso dominante. Eles são caracterizados pelo
afastamento em relação à participação nas Ligas Camponesas. O
primeiro escol he se afastar do m ovimento, enquanto que o segundo
nega qualquer participação nas Ligas, seja antes ou depois de 64.
O discurso de João Mariano é predominantemente o discurso da
ética protestante capitalista, apoiado em argumentos de religião e
trabalho. Ele se posiciona de forma crítica tanto em relação aos
movimentos revolucionários quanto ao latifúndio representado pelo
senhor de engenho.
(João Mariano) É o seguinte, eu sou m uito af astado
(pausa), d e certos m ovim entos. Eu caí nesse movi mento,
por exem pl o, há 16 anos passados, q ue vi pelo engenho,
que chego u esse m ovim ento revolucionár i o.
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(...)
(João Marian o) Eu creio que o si nhô est á entendendo o
assunt o, é que eu não queria tá dentro desse n egó ci o. Eu
tava no e ngenho, por causa dess a Li ga, essas coisas,
então eu saí do engenh o por que não queria tá dentro
disso, enten de? O problem a é que eu não queria viver
dentro dis so. Quand o cheguei à cida de, que os se nhores
m e procuraram , que eu ingressei, v am os dizer assim,
dentro dessa carre ira, m as sem sabe r o que estava
f azendo, m as quando entendi que era assi m pra viver
pelas propriedade, agindo por terra, porque eu não
preci so de terra, o p ouco que eu vivo f oi o que Deus me
deu, e eu vivo sem isso, entendeu? Eu vi vo sem precisar
tá agind o...Daí depois o sr m e procurou, vi pela sua
sim pat ia, pel a bon dade do sr entã o, mas não pra ter
ingressad o nesse n egócio de revolução, o negócio é
esse.
(Coutinho) Mas nã o tinha nad a disso nã o, agora o si nhô
m e diga um a coisa, o sr vive com o, agora?
(João Marian o) Eu v ivo do meu, não s ou suj eito a si nhô
de en gen ho, não qu ero m e entrever com nada de s er de
enge nho, m inha vida é essa.

João Mariano é um produto da vitória da ditadura e da derrota da
democracia. Ele simboliza um sujeito atomizado: “eu quero é calma, eu
digo: cada um com o seu, e eu com o meu; assim eu vivo a minha vida,
o negócio é esse”.
(Coutinho) E o sinhô era crente naquel a época?
(João Mari ano) Desde já, então f oi a razão de eu ser
decepcionado com a minha i grej a , f ui at é elimi nado da
minha igreja, o que era para mim um grande d esgo sto,
por essa ra zã o eu não quero prossegui r com isso,
prosseg ui r eu digo assi m, porque eu sei que os srs estão
gravando o que eu t ô dizend o, m as tá vend o a minha
express ão que eu n ão tô assi m tão dedi cado s obre esse
m ovim ento.
(Coutinho) E há quant o tempo o sr é crente?
(João Mariano) Há 2 8 anos.
(Coutinho) É igreja bat ista?
(João Mariano) Si m. (paus a) n a prim eira todos ca em , na
segunda cai quem quer, já f ui decepcio nado p ela minha
igreja.
(Coutinho) Por que decepci onado?
(João Mariano) P orque a igreja não quer esse movimento
revol ucion ário, eu não quero revolução comigo, eu quero
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é cal ma, eu digo: cada um com o seu, e eu c om o m eu;
assim eu vivo a m inha vida, o negócio é e sse.

A

remem oração

de

João

Mariano,

assim

como

a

de

outros

personagens, também foi atravessada pelo discurso concebido pelos
militares como comunista-revolucionário. Em cada abordagem sobre a
idéia de revolução, percebem-se diferentes concepções a respeito do
que seria um m ovimento liderado por comunistas com o intento de
tom ar o poder estatal. De acordo com os pri ncípios religiosos e m orais,
defendidos por João Mariano, a revolução tem um sentido negativo,
pois desestabiliza a ordem vigente, e o que ele quer é calma. De acordo
com essa concepção, quem causa a desordem são aqueles que não
aceitam as ações do Estado. Em outros casos como vimos acima, nas
falas de Rosário e João José, o próprio Estado foi o responsável por
desestabilizar o curso dos acontecimentos. A principal preocupação de
João Mariano é a de evitar desestabilizações, e o que m ais defende é o
direito ao trabalho e à propriedade.
Sua satisfação em ter participado no filme está também vinculada à
idéia de trabal ho, pois, quando Coutinho lhe pergunta se gostou de ter
visto as imagens do filme, ele responde afirmando que acha positivo ver
o fruto do seu trabalho.
As imagens que incidem sobre a fala de João Mariano articulam-se
com o seu discurso. São planos que exi bem seu estabelecimento
comercial, onde são enquadrados o balcão, as bebidas, os produtos
comercializados e, no centro do bar, seu dono. Percebe-se então a
valorização da propriedade indivi dual e, para que esta seja assegurada,
João Mariano aposta em outro discurso, o religioso.
(Coutinho) O senh or tem uma bodega em casa pra
ajudar. Seu Mariano, o sr não f oi prejudicado porque f ez
o f ilm e f oi?
(João Mariano) Não f ui prejudicado pel o film e, f ui
prejudicad o pelo si nhô de e nge nho l á, depois m esmo
naqu ela revolução, o si nhô d e engenho me perseguiu e
buscou m e m atar.
(Coutinho) Mas por c ausa de um caso em 63?
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(João Marian o) Ele m e indenizou. Sobr e esse tra balho,
eu não cham ei ni nguém , eu passei pel o j uramento da
igreja.
(Coutinho) Mas o s enhor gost ou de ter visto o se nhor
ontem no fi lme?
(João Mariano) Fiq uei satisf eito, porque a gente tem
satisf ação, desf rutar o nosso trab alho, que eu vi o m eu
trabal ho, f oi um a coi sa assim natural , não f oi uma coisa
que preju dicasse A ou B. At é o que eu vi , f oi uma coisa
que eu f i quei sati sf eito, que vi o f ruto do m eu trabal ho.

(Fotograma 36: João Mariano em seu estabeleci me nto
comercial ).

(Fotograma 37: quadro religi oso pregado na parede da
casa de João
Mari ano).

Outro personagem que se baseia no discurso do trabalho é Braz.
Diferentemente de João Mariano, ele participou tanto do filme quanto
das Ligas e, assim com o Elizabeth, precisou trocar de identidade. O
que caracteriza Braz como um com ponente deste grupo é o fato del e
negar as lutas do passado, e de acreditar que através do trabalho
surgem as transformações. Sua fala, transcrita abaixo, é curt a, mas é
suficiente para perceberm os que não há, explicitamente, sinais de
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mágoas em relação à participação no filme ou nas Ligas, mas que,
segundo o narrador, desiludiu-se com a atividade política.
(Coutinho) Senhor lem brava do filme que o senh or viu
outro dia?
(Braz) A h, l em brava demais,porque a qui lo eu gost ava,
f azia com todo o prazer.
(Coutinho) O que o S enhor ach ou?
(Braz) Achei m ui to bom. Pra mim só f oi ruim por causa
daqu ele soco que m e deram .
(Narrador) B rás F rancisco da Sil va é o único dos atores
que pr osper ou. Em seu sítio de qu atro hectares, ele
produ z verdur as qu e vende n o CEASA do Recif e. S eis
dos seus f il hos estão em São P aul o, e três m oradores o
ajudam no trabalho. Dando dur o des de os oito ano s na
lavoura, Braz se conf essa cansado e que r vender o sítio.
(Coutinho) Tá querendo vender mesm o?
(Braz) T ô querendo vender m esmo. Aparecendo quem
com pre. Quer comprar?
(Coutinho) Quem ? Eu?
(Coutinho) Tá vende ndo por quanto?
(Braz) Por base de três bilhão pra de ntro, eu vendo. De
três bilhão pra l á.
(Narrador) Brás, conhecido pel os vi zin hos com o João,
f ugiu de Galiléia em 64 e m udou de nom e para evitar
perseguições. Desiludido com a atividade pol ítica, Braz
não gost a mais de Galil éia nem de lembrar as lutas do
passado .

(Fotograma 38: Braz Francisco trabal hando em sua
terra).

O cam ponês afirma ter participado da primeira versão do filme com
satisfação. No segundo Cabra, ele não representa nenhum personagem
fictício, mas a si mesm o, e a fala escolhida para fazer parte da
montagem final do filme valori za o discurso referente ao trabalho. O

103
próprio narrador agrega sentido por meio de expressões, tais como
“prosperou” e “dando duro”. O trecho selecionado para apresentar Braz
ao espectador é um momento em que ele negocia sua propriedade.
O denominado discurso do trabalho aqui não possui apenas um
sentido e um a ideologi a. Até agora pode-se observar a presença de
dois tipos de discurso referentes ao trabalho com particularidades no
que tange à convocação de outras redes discursivas (religião, violência,
descanso). O fato é que o filme adotou estes discursos ao selecioná-los
para participar de sua estrutura narrativa, seja com o uma form a de
valorizar uma auto-construção identitária dos personagens, seja como
um reflexo do m omento em que foi produzido.
Assim com o João Mariano, Braz aparece trabalhando. É entrevistado
por Coutinho enquanto ara a terra. Novam ente as imagens relacionam o
personagem à sua propriedade, mas neste caso o dono está cansado e
acredita que é m omento de parar de trabalhar. Entra em cena então o
discurso da recompensa, que está relacionado às atividades que Braz
realizou durante sua vida. Diferentemente de João Mariano, que est á
visceralmente ligado a sua propriedade, para Braz o trabalho foi um
caminho para o descanso. O camponês não quer mais trabalhar e nem
se envolver em atividade política.
João Vi rgínio
Outro personagem que também é atravessado pelo discurso do
trabalho é João Virgíni o. A diferença está em como ele instrum entaliza
tal discurso.
(depoim ento de João Virgínio sobre sua p risão)
João Virgínio: Eu pr oduzia aqui nes se s ítio onde estou,
m eio cam inhão de m ercadori a por sem ana. O exército
veio, tirou eu daqui, m e m eteu na cadei a, me cegou um
olho, me deu uma pancada perdi o ouvi do, outra panc ada
perdi o coração. Passei seis anos na grade da cadeia. O
que f oi que eu const ruí na grade da ca dei a? Tum aram um
rel ógio, um cinturão, 50 c ont os em dinheiro, um jipe o
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exército tum ô, o cangaço t a lá na pref ei tura de Vitóri a, lá
na delegacia. Pego u um jipe m eu e não me entregou
m ais. Isso é t ipo de revolução?P egar de um homem
lascado q ue nem eu, com meus f ilho tudo passa ndo f ome
todinho aí. O ex ército tuma meu carrinho que eu tin ha,
tumô os documento, tum ô t udo, lascou eu. Que vantag em
o exérci to tem de f azer i sso com eu? Era m el hor m andar
m e f uzil ar, né? Do que f azer um a miséria dessa. Fiquei
m ais revol tado do que eu era.

(F otogramas 39 e 40: penitenciári a onde João Virgí nio ficou deti do).

(Fotogramas 41 e 4 2: grades d a peniten ci ária onde João V irgínio f icou
deti do).

João Virgínio afirma que antes de ser preso pelo exército produzia
um caminhão de mercadorias por sem ana, e caso ele não estivesse
escondido ou preso, continuaria a produzir. Seu discurso de defesa se
basei a no trabalho; tanto que lança perguntas como: “o que foi que eu
construí na grade da cadeia?
As palavras do fundador da Liga de Galiléia são ilustradas por
planos onde aparecem imagens da cadeia onde ele esteve preso
durante 7 anos. São espaços vazios e um am biente inóspito que
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acentuam a idéia de isolamento construída e vivida pelo camponês
durante o período da clausura. Dentro da prisão ele não produzia
mercadorias, mas, por outro lado, não teria espaço para desenvolver e
disseminar suas idéias. A lógica do capitalismo aceita, neste caso, a
não produção, condição necessária para que outras concepções de
trabalho não floresçam. A tentativa de lançar um discurso baseado no
trabalho não absolve João Virgínio da clausura, porque o tipo de
relação de trabalho que ele defendia não é a m esma dos militares, e
nem a m esma de João Mari ano. João Virgínio é um dos cabras
marcados

para

morrer,

porque

não

aceitava

o

processo

de

proletarização do cam po que se configurava no projeto político dos
militares, e que divorciava o trabalhador do poder estatal. Para ele, a
terra

deveria

ser

administrada

pelos

cam poneses,

de

forma

coletivizada, a partir de um a organi zação assim como as Ligas.
João Virgínio foi preso, torturado e condenado porque assumiu a
condição de liderança dentro da Liga de Galiléia. Outros personagens
mostram que tam bém se filiaram à causa camponesa, mas o fizeram em
função de sua participação no filme, tal como Cícero Anastácio da
Silva.
Cícero Anastácio da Silva

(Fotograma 43: Cícero na primei ra ver são do Cabra,
ajudando na c onstru ção de uma casa).
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(Fotograma 44: Cícero na segu nda ver são d o Cabra,
convers ando com Cout inho).

Cícero representa no Cabra o personagem do retirante nordestino,
aquele que se desloca em busca de trabalho, e que busca nas
metrópoles as oportunidades que o campo não lhe concedeu. Não é
mostrado no filme o m otivo pelo qual Cícero saiu de Galiléia para morar
em São Paulo. O que se destaca na fala desse personagem é o
contraste entre um a memória nostál gica e as imagens de sua casa e de
sua família, caracterizadas respectivamente por um a fotografia escura e
por expressões faciais taciturnas.

(Fotograma 45: a famíl ia de Cícero em sua casa).

(Fotograma 46: a esposa de Cícero).
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(Fotograma 47: o filho de Cícero).

Em seu depoim ento, Cícero fala do seu trabalho, de sua vida em São
Paulo e do filme.
(Coutinho) O que é q ue você f az?
(Cícero) Trabalho com f erro.
(Coutinho) Porque é que voc ê vei o par a o sul?
(Cícero) Eu vi m pro sul...eu estava tr abalha ndo lá em
cangal ha, mas depois fiquei seis meses desem pregado.
(Coutinho) Me di z um a coisa, você tá contente lá, se
acostumou?
(Cícero) T ô contente , ninguém tem rai va de m im lá, (.. .),
todo m undo trabalha satisf eito, ninguém tem nada contra
mim , é assim ...
(Coutinho) E você não tem vontade de v ol tar?
(Cícero) Eu tenho vontade de voltar, a vontad e nã o me
f alta não. Tem a m ulher e os f ilhos. Eu só não m andei ela
de volta porq ue n ão deu, porque se des se, eu m anda va.
Porque lá no norte eu tinha pra onde eu i r, eu tinha meus
companheiros, ti nha com quem conv ersar, com quem
tratar dos movimentos que a ge nte t inha tudinho, a gente
convers ava se ta va bom, como é que fa zi a, mas aqui eu
não tenh o ninguém. Aqui eu fi co vendo tel evisão, eu vejo
o repórter, pra ver o que está se pass ando, o que eu
gosto de v er é essa s coisas.
(Coutinho) O que é q ue você se lembra do f ilme?
(Cícero) O que eu me lem bro do filme, é aquela cena que
eu f azia, naquela casa, daí m e pe rguntavam e eu
respondi: O charque está m uito caro, com o é que nós
vam os haver de viver? Daí eu pegav a uma tel ha e
entregav a pro com panheiro de cim a, e cobria a casa.
(Coutinho) V ocê tinha esperanç a d e qu e a ge nte voltas se
pra com pletar o filme?
(Cícero) Eu sempre tinha essa esper ança. Que ia voltar
pra gente c om pletar o film e, eu pensava ni sso. Mi nha
m ãe ainda era viva e di zia: Ai m eu filho, ess e pessoal

108
não chega mais não. Daí eu disse: chega sim, a gente só
não v ê aquele que m orrer, m as aquele que não m orre, a
gente vê. (Grif o meu)

Cícero afirma que tem vontade de voltar para sua terra natal. O fat o
de estar trabalhando no sul não o fez esquecer do que viveu no
passado. O filme destaca a importância das primeiras filmagens do
Cabra na vida do anti go camponês. O narrador valoriza a participação
de Cícero ao revel ar que ele era um dos únicos atores que sabia ler e
escrever e que contribuiu tam bém como assistente de produção.
O ato de rem emorar que parte de Cícero o faz estabelecer uma
comparação de como ele vivia no passado e de como era sua vida na
condição de retirante nordestino. Em sua fala é nítida a vontade que
tinha de voltar. Diferentemente de João Mariano, que assume a
condição de sujeito atomizado, Cícero sente falta das conversas que
tinha com os com panheiros.
Cícero, diferentemente dos outros trabalhadores que ficaram no
campo e sentiram, neste espaço, a alteração das relações de trabalho e
de produção, depara-se com outras formas de relação de trabal ho que
já existiam, e a que el e teve de se adaptar. A proletarização é uma das
principais características do trabalho urbano. Cícero deixa de ser um
camponês para se tornar um operário.
A

trajetória

de

Cícero,

bem

com o

a

de

outros

personagens

analisados nesta pesquisa, é m arcada no filme a partir da perspectiva
metodológica determinada pel a própria obra. Nesta perspectiva, é o
filme o principal divisor temporal, mais precisamente o momento em que
ele

é

interrompido.

O

trabalho

de

rem emoração

é

a

referência

metodológica, f oi a partir dele que se podem relacionar tantas visões
diferentes sobre um m esmo acontecimento. Na obra, a taref a dos
cabras marcados não é morrer, m as lembrar e remem orar. Acertar as
contas

com

o

passado

é

realizar

uma

remem oração

produtiva,
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mostrando que as histórias de vida são fundamentais para que as ações
arbitrárias do Estado ditatorial não fiquem silenciadas e esquecidas.
3.3 O tempo da rememoração
É preciso mudar o regime, enquant o ti ver
este
regi me,
est a
democracia,
( ...)
democracia sem l iberdade? Democra cia
com salári o de miséria e de fome?
Democracia com o filho do operário sem
direit o de estudar, sem ter condi çã o de
estudar? (Eli zabeth Tei xeira, viúva de João
Pedro
Teixeira,
militante
da
Liga
Camponesa de Sapé, e protagonista do
fil me Cabra Marcado para Morrer).

É imprescindível destacar, em primeiro lugar, que todos os tem pos
da obra são marcados por processos de rem emoração. Desta forma,
resolvi

nesta

parte

do

trabalho

resgatar

algumas

passagens

já

analisadas, e convocar outras com o intuito de explicitar o encontro
entre passado (pré-64) e presente (de 1964 at é 1984). Esse encontro
acontece

durante

o

contexto

político

conhecido

por

abertura

democrática.
É

neste

constatar

e

segm ento
ent ender

da

pesquisa,

porque

o

em

filme

especial,
realiza

que

uma

poderem os

rememoração

produtiva, principalmente em relatos que têm com o cerne a denúncia. É
neste m omento que as experiências são discursivizadas e o passado se
presentifica. A obra trata do período da ditadura militar, mas foi
finalizada na década de 80, mom ento em que os discursos pró-anistia e
eleições diretas estavam em pauta no meio social.
O período entre 1974 e 1985, muito conhecido na historiografia como
“redemocratização”, “transição” e “abertura”, refere-se à fase em que a
ditadura militar estabelecida em 1964 seria substituída por um regime
democrático com eleições diretas, por um a atuação mais consistente do
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Legislativo

e

pela

liberdade

de

expressão

da

imprensa

e

dos

movimentos sociais.
Para Sader (1982), a transição foi intransitiva e tam bém o resultado
de um jogo de forças. A passagem da ditadura para a democracia foi
controlada e prevista pelos militares. O regime militar teve a lucidez de
anteci par-se aos acontecimentos. Oficialmente, a transi ção inici ada no
governo do general Ernesto Geisel foi cham ada de descompressão
gradual e controlada. Esse projeto contaria com a desculpa da recessão
mundial

— o modelo

econômico implem entado pelos

militares

já

começava a dar sinais de esgotamento — e com a despolitização da
sociedade, que assegurava uma grande distância entre as insatisfações
sociais e as oposições políticas.
W effort (1986) denomina essa fase de “política de distensão”. Assim
como Sader (1981), qualifica de conservadora a transição que pretendia
substituir a ditadura pela democracia. Para ele o comando militar dos
presidentes condicionava o perfil conservador da transição.
O perf il conservador da transi çã o é i mposto, em prim eiro
lugar, pel o regim e que cab eria à transição superar. T udo
isso f oi def inido já no início da “di ste nsão”, que deveria
ser “lenta, grad ual e segura”, isto é, se m rupturas e sem
traum atism os. (W effort, 1986:86)

Acentuando ainda mais a idéia de que a transição não promoveu uma
ruptura, mas só afirmou um fazer político autoritário na história das
instituições brasileiras, Avel ar (2003) col oca em xeque a oposição
ditadura/autoritarismo

versus

democracia/liberal.

Para

ele

o

autoritarismo é um elemento essencial do m odelo de desenvolvim ento
capitalista. O que os militares fizeram foi reorganizar a sociedade sobre
as bases do disciplinam ento.
Para Sader (1981), W effort (1986) e Avelar (2003), o regresso à
democracia não implicou em si num trânsito a nenhum out ro lugar além
daquele que a ditadura deixou. Essas visões podem ser sintetizadas e
mais expl oradas a partir de um a perspectiva que critica o fenômeno da
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redemocrati zação como uma reestruturação de cunho exclusivam ente
político.
Diante destas visões pessimistas, cabe a pergunta: não houve então
a participação da sociedade civil nessa transição? Como vimos, o
quadro apresentado era de uma despolitização da soci edade, mas isto
não está vinculado somente à fase pós-ditadura; faz parte de uma
caract erística de nossa formação social.
A lição do Cabra Marcado para Morrer, e principalmente do seu
trabalho com a memória social, está justam ent e em mostrar que houve
um período na história do Brasil em que trabalhadores rurais, em sua
maioria analfabetos,

colocaram

em xeque a inexistência de uma

sociedade civil organizada, ao promoverem o fenôm eno das Ligas
Camponesas. O filme vai além, porque depois de mostrar a importância
das Ligas para a história dos m ovimentos sociais no Brasil, apresentanos as causas de sua extinção, e o quanto esse processo repercutiu
mesm o durante a redemocratização.
Portanto, a transição da ditadura para a democracia foi intransitiva
porque, nos anos 80, foi depositária de todo messianismo e do
desespero gerado pela ditadura. O Estado ditatorial que, como nos
ensinou Ianni (1978), serviu para promover a reunião da política com a
economia, a serviço de um projeto modernizador, foi um a parte do
processo de im plementação da política econômica neoliberal. Quando a
democracia, interpretada como a saída para os problemas, entra em
cena,

ela

passa

a

servir

tam bém

ao

m esmo

projeto

econômico

defendido pelos militares. Outro grande erro foi acreditar que com o fim
da ditadura cessariam também os problem as econômicos.
Os avanços políticos identificados na década de 80 se contrapõem
então a uma crise econômica e social, e isso é exposto na obra Cabra
Marcado para Morrer. Os discursos são traduzidos em imagens, que se
inscrevem numa rede de sentidos caracteri zados pela repetibilidade. As
condições

de

pobreza

e

abandono

social

em

que

viviam

os
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camponeses, mostradas no i nício do filme como parte do projeto
cepecista, se repetem quando a obra se transform a em docum entário.
A transform ação do testemunho histórico em denúncia acontece não
somente com as memórias camponesas, mas também com o próprio
filme. O trabalho de apropri ação metodológica do registro no Cabra se
encarrega de produzir sentidos sobre o tem po em que é finalizado. No
filme, nem o populismo, nem a ditadura, nem a democracia são
questões apenas de ordem política. Elas têm um impacto direto na vida
dos personagens que sofreram essas ações macro-est ruturais. O Cabra
resgata a história dos camponeses que tiveram suas vidas m arcadas
por políticas excludentes, tais como o latifúndi o, a fome, a falta de
perspectivas e a violência.
O filme reflete as questões do seu tempo, pois a redem ocratização é
trabalhada como um problem a e são expostos seus paradoxos. Isso se
materializa

na

clandesti nidade,

história
por

de

seus

Elizabeth
polêm icos

Teixeira,

marcada

posicionamentos

pela

político-

ideológicos e pela riqueza e coerência de suas contradições.
É importante ressaltar que este é o primeiro encontro entre Coutinho
e Elizabeth depois que o filme foi interrompido pelo golpe militar. Antes
da chegada da equipe de filmagem, ela ainda se cham ava Marta Maria
da Costa. Sua vida fora marcada pela morte do marido, pela repressão
militar e pela separação dos filhos. Ela não sabia neste momento quais
eram as reais intenções de Couti nho. Seu filho mais velho, Abraão, que
diante das câmeras assume um a postura política pró-governo de
transição, foi o responsável por levar o diretor até camponesa.
É a partir das fotografias de cena e das imagens do primeiro Cabra
que Marta rem emora as lutas do passado e se assume novamente como
a militante das Ligas Camponesas Elizabeth Teixeira. A imagem, então,
promove uma rememoração produtiva, na qual o passado serve ao
presente na m edida em que liberta o sujeito de uma prisão, neste caso
a prisão da clandestinidade. Este poder redentor não se limita apenas
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ao fato de o olhar de Elizabeth ter se cruzado com os registros do
passado. Este gesto está imerso num a dimensão maior, que incluiu toda
um a experiência histórica resgatada pela memória.
Em sua primeira aparição no filme, ela relata como foi viver
escondida durante 16 anos, e afirma, sob influência do filho Abraão que
com ela divide a cena, que o governo de transição, do presi dente
Figueiredo, é o responsável pelo fim da condição de clandestinidade em
que vivia.
(Abraão) Mãe, reconhe ça a abertura política do
presi dente Figuei redo.
(Eli zabeth) É o presidente F igueiredo...
(Eli zabeth) Graç as a ele eu estou aqui h oje com a
presenç a de v ocês que estã o aqui, por que, f oi o único
governo, que, ele merece né, t oda a dignidade nossa, de
ter dado esse am pl o direi to, de que todos os presos
políti cos que se encont ravam f ora do Brasi l, vol tasse a
encontrar com seus f am iliares. Hoj e eu m e enco ntro
a....a.. ..ao lado do m eu f il ho, m e avistando com você,
com o Coutinho hoj e, que e u nunc a es perava você hoje
está aqui na mi nha residência. E a quem nós vam os
agradecer? Né. A s m inhas esp erança s.. ..eu não ti nha
m ais esperanças, d e nunca mais encontrar sequer com
m eus filhos. Porque eu tinha m edo, e u sof ri m uito, eu
sof ri, eu acho que vocês são testem unhas, né. Eu sof ri
dem ais. A p erseguição era gr ande, o s caras ti veram
m uit a vont ade de, de , de m e extermi nar.
(Coutinho) A senhora está há m ui to t em po aqui?
(Eli zabeth) Tô, há 16 anos.
(Coutinho) Quando a senhora veio para cá?
(Eli zabeth) Depoi s daqu ele m ovim ento, tive que f ugir
praqui, num sabe . A coisa f i cou um pouco...era
perseg uição pra todo mundo, não podi a conseguir f icar
ali no Recif e. Quando eu cheguei aq ui, a coisa melhorou
m ais, né? S obre a perseguição, não podia f alar quem eu
era, ni nguém sabe aqui qu em sou eu. H oj e esse pess oal
que t á aqui tu do t á sa bendo, n é. Qu ando eu ch eguei
aqui , eu f alei que eu não i a dizer que tinha f ilhos.
Algum as pessoas d epois que eu t om ei i ntim idade, aí que
eu disse, olha eu tenho f il ho, eu sou vi úva, m eu marido
f oi assassinado. Mas antes eu era caladinha, não di zia
nada, calad a, asso mb rada. Mas graças a deu s hoje
estou aq ui, né, contando a história, e o João Al f redo, e o
Alf redo...e o Pedro f azendeiro...ess es. ..(pausa). (Grif o
m eu)
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(Fotogramas 48 e 4 9: El iza beth T eixeira ol hando as fotos das
primei ras filmagens do Cabra).

(Fotog ramas 50 e 51: Elizabeth Teixeira e seu filho Abrão).

Segundo Elizabeth, o governo de Figueiredo é um divisor de águas
em sua vida, e na vida de outras pessoas, que precisaram se esconder
e fugir do que ela chama, por três vezes, de perseguição. Os governos
que antecederam Figueiredo puniam pessoas que com o Elizabeth
desafiavam as determinações de não se envolver com organizações
sociais de qualquer espécie. Para Elizabeth garantir sua sobrevivência,
teve de se calar e ficar na sombra, o term o assombrada se refere à
clandesti nidade. Os que persistiram em desafiar a ordem ditatorial,
como João Alfredo e Pedro Fazendeiro, foram assassinados.
As imagens desta parte do filme que ilustram a fala de Elizabeth
tam bém indicam uma atmosfera de clandestinidade. O centro do
enquadram ento é a estrada que leva Coutinho até a militante e
camponesa. Neste trajeto surge um a paisagem delineada por árvores e
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montanhas, e a cidade de São Raf ael em erge nesse cenário. É um lugar
escondido, o lugar que Elizabeth escolheu para fugir da perseguição.
Os planos são abertos, o que no ci nema significa a preponderância do
espaço em relação à personagem. A verdadeira identidade de Elizabeth
esteve escondida entre árvores, montanhas, sombras, silêncios e
omissões.

(F otogramas 53 e 54: pai sagem q ue ant ecede a chegada de Cout inho e
equipe à cid ade de São Rafael ).

(Fotogramas 55 e 5 6: plano ger al da ci dade de São Rafael).

O reencontro de Elizabeth com Coutinho acontece em 1981. A anistia
aos presos políticos já havia si do decretada desde de 1979. Elizabeth,
no entanto, só se livra da clandestinidade quando aceita participar da
segunda versão do filme Cabra Marcado para Morrer. É a partir desse
reencontro que os habitantes de São Rafael, que conviviam com a
clandesti na sem saber dessa condição, descobrem que Marta Maria da
Costa não existi a, e que seu verdadeiro nome era Elizabeth Teixeira.
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A fala de Elizabeth estabelece uma oposição entre o governo
Figueiredo e os governos militares que o antecederam. Historicam ente
sabem os que o presidente Figueiredo era um militar e que sua gestão
fez

parte

do

regime

ditatorial.

O

fato

de

Elizabeth

afirmar

que

Figueiredo foi o governante que devolveu sua dignidade é um indício da
ação do presente sobre os processos de rememoração. Quem assistisse
ao filme, naquele contexto, provavelmente, saberia que Elizabeth
estava com m edo de criticar o governo. A narrativa sobre o passado
torna-se uma reflexão sobre o presente.
As falas de Elizabeth durante o filme são bastante heterogêneas, e
este é outro elemento interessante de se observar no Cabra. A edição
do

filme

valoriza

personagens

como

pensamentos

e

essa

heterogeneidade:

sujeitos

falas.

As

que

não

busca

pretensamente

contradições

não

formatar

controlam

tornam

os

seus

negativos

os

processos discursivos, mas, pelo contrário, enriquecem-nos. Podemos
notar isso quando Elizabeth constrói dois tipos de discurso em relação
à transição, um a favor, como vimos no parágrafo anterior, e outro
contra, com o veremos no trecho a seguir.
(Eli zabeth) A l uta que não pára. A mesm a necessidade
de 64 está plan tada, ela não f ugi u um m ilímetro, a
m esm a necessidade do operário, do hom em do cam po, a
luta que não pode parar. Enquant o exist ir f om e e sal ário
de m iséria, o povo t em que lutar. Quem é que não luta? É
preci so mudar o regim e, enquanto ti ver est e regim e, esta
dem ocracia, (...) dem ocracia sem liberdade? Dem ocracia
com salário de m iséria e de f om e? Dem ocracia com o
f il ho do operário se m direito de est udar, sem ter condição
de estu dar?" (... ) “Continua do m esmo jeito. Enquanto
houver a f om e e a miséria atingindo a classe
trabal hadora, tem que ha ver luta dos cam poneses, d os
operários, das m ulheres, dos estud an tes e de todos
aqueles que são oprim idos e explorados. Não p ode
parar."

Nesta seqüência nos é apresentada uma Elizabeth que saiu das
sombras, nega-se a ficar calada, e que pretende lutar e mudar a
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realidade

que

a

circunda.

Esta

mudança

não

está

vinculada

à

“transição” ou “abertura” proposta pelo governo Figueiredo, mas sim a
um a retom ada das lutas que tam bém se tornaram clandestinas assim
como ela. Neste contexto, as lutas deveriam retomar sua identidade,
assim como a camponesa o fez, pois a mesma necessidade de 64 está
plantada, criou raízes. Pode ter ficado escondida por debaixo da terra
tão desejada pelos militantes das ligas, mas precisa e deve florescer. O
florescimento das lutas e o cultivo das mudanças, segundo o discurso
de Elizabeth, não estaria garantido com o tipo de democracia que os
governos daquela transição pretendiam implementar.
Esta fal a de Elizabet h é escolhi da para encerrar o filme, o que
mostra que não era só ela a interessada em questionar o regime de
transição conservadora estabelecido no cenário político naci onal. A
cena final de um filme bem como o encadeamento de todos os planos,
são decisivos para o entendimento das posições ideológicas que
orientaram

sua

concepção.

Afinal

de

contas,

como

nos

ensina

Eiseinstein, “cinema é discurso e se há discurso há ideologia”.
O tempo da rememoração, caracterizado pelo encontro do passado
com o presente, é decisivo no filme, pois coloca em xeque o tipo de
transição que se queria.
Por mais que aquele contexto da década de 80 provesse condições
de liberdade para os camponeses tornarem públicas suas mem órias
através de uma obra cinem atográfica, o passado não poderia ser
transformado.

Nem

a transição

política nem

o

acerto de

contas

promovido pelo filme jamais dariam conta de reparar os danos sofridos
pelos cam poneses em função das ações do Estado ditatorial.
As

bandeiras

encampadas

pelas

Ligas

Cam ponesas

foram

esquecidas em nome de um proj eto de democracia que negligenciava
transformações m ais radicais. Os camponeses/personagens do Cabra
nos ajudaram a identif icar algumas marcas deixadas pela ditadura de
1964. Além de promover o contato do espectador com as experiências
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do passado, a narrativa fílmica nos fez perceber que os acordos de
transição

institucionalmente

deliberados

pretendiam

silenciar

e

esquecer o arbítrio estatal durante os anos de chumbo. O filme mostra
que um projeto transformador da estrutura da sociedade, desenvolvido
antes da ditadura, cedeu lugar, durante a redem ocratização, a um
outro, de cunho ref ormista.
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Considerações Finais
As inúmeras possibilidades de construção de sentidos sobre o
passado dependem dos rel atos da história, da literatura, do cinema, das
narrativas bi ográficas, enfim, de linguagens e abordagens diferenciadas
que têm como objeto o registro da memória.
Ao reportar experiênci as históricas e apresentá-las publicamente, o
cinema promove a construção de uma mem ória social. Neste sentido, o
discurso cinematográfico sobre o evento político da ditadura militar no
Brasil reatualiza as memóri as vinculadas a este acontecimento de
nossa história recente.
Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, tematiza um
Brasil rural, a luta de cam poneses nordestinos na defesa de seus
direitos, o embate entre m em órias e temporalidades diversificadas, as
marcas de um tempo de arbítrio na vida de seus narradores e
personagens e na sobrevida do próprio filme.
Cabra Marcado para Morrer não é o retrato da realidade, mas sim
um gesto de interpretação inscrito entre os discursos dos personagens
e o acontecimento histórico da ditadura militar de 1964. O filme
representa o ponto de encontro entre as atualidades –

circunstâncias

históricas, políticas e sociais dos entrevistados – e suas memórias – a
seleção de experiênci as vividas que resolveram expor.
As

construções

de

sentidos

materializadas

no

discurso

cinematográfico do filme Cabra marcado para morrer com preendem
um

movimento

que

tende

ora

para

a

lem brança

e

ora

para

o

esquecim ento. Levando-se em conta a propriedade seletiva da memóri a
e sua carga de subjetividade, pudemos identificar na traj etória dos
personagens da obra as m arcas de um regime político arbitrário que
maculou a história nacional.
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Vimos

que

compreendido

o

Cabra

como

o

é

resultado

produto

de

de

um

outros

processo
processos

discursivo,
discursivos

sediment ados e institucionalizados. Dentre esses últimos, identificamos
o

discurso

do

trabalho,

o

discurso

religioso,

o

discurso

da

clandesti nidade, utilizados tanto pelos relatos dos camponeses quanto
pelos relatos imagéticos para expressar o passado, que nesta pesquisa
se recorta em diferentes temporalidades.
Os discursos utilizados pela construção de sentidos do Cabra nã o
foram apresentados com o nat urais, pois nota-se um espaço reservado
para as contradições. Os entrevistados não foram discursivizados no
filme como um grupo homogêneo que enfrentou os desm andos do
regime ditatorial. Cada universo particular foi problematizado pela obra,
seja pelos temas escolhidos para com por a narrativa, seja pelas
imagens selecionadas para complem entar e comentar os depoimentos.
Cada
públicas

personagem
suas

(camponeses,

m em órias

e

as

Coutinho,

construções

de

militantes)
sentido

tornou
que

as

sustentavam. Por conseguinte, esse mosaico de lembranças foi a
matéria-prima

para

que,

por

meio

das

técnicas

cinematográficas,

fossem ressignificados os tempos da experiência e da invenção.
O estabelecim ento de uma rel ação entre memória, discurso e
tem poralidade foi o mecanismo encontrado para responder à principal
questão lançada pela pesquisa: quais as marcas da ditadura, e qual a
influência do contexto de redem ocratização no discurso do filme?
Percebemos então que as marcas da ditadura no cam po precedem e
sucedem 64. Del as são exemplos, respectivamente: a trajetóri a de João
Pedro

Teixeira,

que

se

voltou

contra

as

formas

de

exploração

em preendidas pelos proprietários de terras, e o receio de Elizabeth
Teixeira ao assumir sua verdadeira identidade f rente às câmeras.
A análise dos processos de remem oração apresentados no filme
indica que, diferentemente do valor de exposição no qual as imagens
possuem um valor em si, o valor do que é mostrado na tela tem uma
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dimensão que vai além da sala de projeção. O Cabra nos ensina que a
fotograma é um importante instrumento para os sujeitos perceberem
sua condição de seres históricos e mutantes.
Os camponeses/personagens percebem que suas experiências não
são importantes só para eles. A cada cena o valor de culto se confirma
em função do destaque que é dado ao testemunho histórico, pois é ele
quem registra as m arcas do passado. No filme, o f ascínio exercido pela
imagem é explorado como ponto de partida para que os indivíduos
exponham suas m em órias. A construção de sentidos efetuada pelo
Cabra transforma o ato de lembrar em uma ação social. Neste contexto,
as imagens apresentadas não são apenas “expostas”, mas “cultuadas”,
o que indica um processo de discursivização, pois a ditadura de 1964
representa um marco para que, no filme, os camponeses/personagens
apontem o que permaneceu e o que se modificou em função desse
acontecimento histórico.
A ditadura militar interrompeu o nascimento de um processo de
mutação das estruturas da soci edade brasileira. O fortalecimento
político

das

massas,

expresso

por

movimentos

com o

as

Ligas

Camponesas que se organizaram a partir de sua situação de classe,
mostra que, além do medo – um a conseqüência das ações do estado
militari zado – , a principal marca deixada pelo regime foi a castração.
Essa contundente marca pode ser explicada como um a drástica
ruptura

de

um

processo

caracterizado

pelo

nascimento

de

uma

sociedade civil organizada, que não mais pretendia aceitar a tradição
de desigualdade social própria da história do Brasil. Cabra Marcado
para Morrer é uma alegoria que representa essa castração.
O

filme

mostra

o

que

aconteceu

antes

do

golpe

de

64,

as

permanências e rupturas na vida dos participantes das filmagens e das
Ligas. A obra é marcada por um “buraco”, um “vazio”, que se instalou
entre o primeiro Cabra (pré-64), e o segundo (década de 80).
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A remem oração produtiva se aplica princi palmente pelo fato de o
filme trabalhar a noção de incom pletude. As memórias camponesas são
elementos fundamentais na constituição da obra, mas percebe-se que
algo não aconteceu. O não acontecimento é discursivizado. O não
acontecimento é representado pel a castração, algo que nem mesm o o
processo de redemocrati zação pode reparar.
No filme, os tem pos da experiênci a e da i nvenção são rememorados
sem que se instale um hiato entre o passado e o presente, sem que as
memórias

se

limitem

à

condição

de

mercadorias.

A

morte

das

lembranças dos personagens estaria marcada se o valor de exposição
se sobrepusesse ao valor de culto, se o ato de remem orar não fosse
politizado, se as m em órias não fossem historicizadas.
O que é relevante em Cabra Marcado para Morrer não são as
propriedades cênicas e miméticas que referendam o grande poder da
fotograma

nas

sociedades

modernas.

miméticas

que

estruturam

o

discurso

As

qualidades

cinem atográfico

cênicas

e

enquant o

linguagem funcionam aqui como el o entre acontecim ento histórico e
suas muitas memórias;

como ponto de partida para a ação que, para

além da sala escura e dos minutos de exibição,

transforma os cabras

marcados para morrer em cabras marcados para lembrar.
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