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RESUMO 

 

 

 

A partir de uma experiência empírica ocorrida na pequena cidade de Taperoá, localizada na 

região do Cariri paraibano, transformada pela cenografia da minissérie A Pedra do Reino 

(baseada no romance homônimo do escritor nordestino Ariano Suassuna, realizada pela Rede 

Globo de Televisão em 2006), a pesquisa investiga os espaços de espetacularização urbana 

afetados pelo consumo das imagens virtuais, desenvolvendo o conceito de artefato 

cenográfico como agenciador da espetacularização do cotidiano nos centros históricos 

urbanos. Seguindo a trajetória da evolução cenográfica, a pesquisa se concentra no cotidiano 

do semiárido transformado pela presença do espetáculo. Partindo das rupturas espaciais 

determinadas pela coexistência de cenários e espaços imaginários, o trabalho desenvolve um 

estudo das desterritorializações causadas pelo artefato cenográfico. A metodologia tem como 

base o estudo das ambiances urbanas e espaços imaginários, a partir da linguagem oral dos 

moradores da comunidade, criando uma composição autêntica do cotidiano das ambiances 

espetacularizadas. 

 

Palavras-chave: Cenografia. Espetacularização. Ambiances. Artefato. Cotidiano. Urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RÉSUMÉ 

 

 

Notre recherche part d‘une expérience empirique réalisée à Taperoá, petite ville du Cariri, une 

micro-région de l‘Etat de Paraíba. Cette ville a été transformée pour les besoins de la 

scénographie de la mini-série La Pierre du Royaume, basée sur le roman éponyme de 

l‘écrivain nordestin Ariano Suassuna et réalisée par la chaîne de télévision Globo en 2006. 

Nous examinons les espaces de mise en spectacle urbaine affectés par la consommation des 

images virtuelles en développant le concept d‘artéfact scénographique comme agenceur de la 

mise en spectacle du quotidien dans les centres historiques urbains. En suivant la trajectoire 

de l‘évolution scénographique, notre recherche se concentre sur le quotidien de cette région 

du semi-aride transformé par la présence du spectacle. Partant des ruptures spatiales 

déterminées par la coexistence de scènes et d‘espaces imaginaires, notre travail s‘emploie à 

étudier les déterritorialisations causées par l‘artéfact scénographique. L‘étude des ambiances 

urbaines et des espaces imaginaires, à partir du discours des membres de la communauté, 

constitue la base de la méthodologie, créant une composition authentique du quotidien des 

ambiances mises en spectacle.  

 

Mots clés : Scénographie. Mise en spectacle. Ambiances. Artéfact. Quotidien Urbain.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Aos 12 anos comecei a escrever e montar espetáculos teatrais e me deparei com o 

ato de criar cenários, sem saber exatamente o que isso significava. Ao longo de 20 anos 

consegui desenvolver uma produção artística abundante com diversos prêmios nacionais e 

uma experiência enriquecida e diversificada entre o teatro, cinema e publicidade. 

Percebo que a prática do teatro me fez compreender as dimensões do tempo e 

espaço usados na linguagem do palco, na escala do ator e na criação fictícia de um mundo 

real. Foi no teatro que trabalhei a percepção dos sentidos e a codificação de signos, a ponto de 

saber criar a transposição poética para uma dimensão espetacular no que diz respeito ao 

universo teatral. Esse exercício prático e diário me fez conhecer o espaço físico pela dimensão 

do espetacular vivenciado por mim e, mais precisamente, na execução do trabalho 

cenográfico e do trabalho de direção de atores. Posso dizer que o teatro foi a minha iniciação 

na criação artística: com ele aprendi a arte de criar ambiances e entender sua linguagem. 

Cursei Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal da Paraíba, onde a 

discussão do que é espaço se tornou real e consciente. Realizei meu Mestrado em Artes 

Cênicas na Universidade Federal da Bahia, aliando as duas coisas que já desenvolvia 

empiricamente, o teatro e a arquitetura. A monografia foi uma análise da cenografia pós-

moderna brasileira, tomando como parâmetro a cenografia realizada por Daniela Thomaz na 

Cia. Ópera Seca no final dos anos 1980 em São Paulo, onde tive a oportunidade de morar e 

conhecer o processo de criação da cenógrafa. 

Em 2006, tive a oportunidade de presenciar a transformação urbana da pequena 

cidade de Taperoá, na Paraíba, através da minissérie televisiva da Rede Globo de televisão, A 

Pedra do Reino, de Ariano Suassuna, acontecimento que tornou a necessidade desta pesquisa 

mais determinante. Percebi que aquele fenômeno espetacular havia transformado mundos 

internos e externos da cidade. Ali estava algo curioso e revelador para uma pesquisa 

transdisciplinar, pois circulava entre o urbano, a arte, a cultura, tendo como elemento 

gerenciador a cenografia. 

Mas somente em 2009, quando visitei novamente Taperoá, e vi o artefato 

cenográfico deixado no meio da avenida, como uma ―ilha deserta‖ (DELEUZE, 2005), tive a 

sensação de transpor um portal dimensional. Estava ali uma construção inusitada, surreal, pois 

não fazia parte do planejamento urbano da cidade e, de uma forma espetacular, criara um 
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portal a partir do qual toda a cidade se transformara. Aquela construção parecia criar um 

tempo outro, parecia mágico, no entanto, era totalmente real, e encerrava, então, o grande 

círculo da minha experiência empírica. Eu encontrara ali o objeto de pesquisa, um artefato 

cenográfico criando novas ambiances. A partir dessa experiência, comecei a estudar os 

espaços urbanos transformados pelo espetáculo; não apenas a espetacularização urbana mais 

exatamente, os espaços que tiveram seus cotidianos alterados pela presença de uma cenografia 

e, assim, participavam do espetáculo urbano.  Todo o processo da espetacularização ocorrido 

em Taperoá oferece exemplos singulares desse fenômeno na criação de imagens-cenários, 

imagens-cidades na construção de consensos-simulacros de participação da comunidade e 

também da competição entre cidades-cenários do país.  

Esta pesquisa parte da evolução da cenografia do teatro para o mundo urbano 

contemporâneo. A sua evasão do teatro e sua exibição em praças, monumentos, memoriais, 

museus, viadutos e pontes, criou uma revolução espacial imagética. Tal fenômeno pode ser 

chamado também de: cenografias urbanas, arquitetura dos sentidos, alegorias pós-modernas 

ou espaços espetaculares. Tais espaços funcionam semelhantemente aos cenários dos 

espetáculos teatrais. Acoplados a grandes eventos internacionais, constituindo-se no que 

Harvey (1999) denominou de empresariamento urbano, como resultado do capitalismo do 

final do século XX. Nessa época, as cidades, então, na condição de mercadorias, passaram a 

se ajustar à ordem econômica mundial, alavancada pela cultura que veio democratizar o uso 

dos centros urbanos com eventos e festividades culturais desenvolvidos como forma de 

celebração patrimonial dos grandes festivais urbanos. 

A pesquisa empírica em Taperoá foi realizada de 2006 a 2012. No intervalo de 

seis anos, presenciei as relações do cotidiano modificadas pela presença do artefato 

cenográfico. Essas transformações tiveram cunho social também, mas foram as relações que 

giram em torno da cultura, do cotidiano, da arte e mídia que gerenciaram a renovação nas 

mentalidades da cidade, através da imagem criada em torno dela. Por isso esta pesquisa se 

debruça sobre as relações espetaculares urbanas contemporâneas, contextualizadas a partir das 

obras de Debord, Baudrillard e Bourdieu. 

Segundo Foucault (1999), a produção do espaço urbano é uma produção de ações 

e de diferentes conjunturas de poderes e saberes, mas, sobretudo, uma subjetivação de 

poderes. Partindo desse conceito, este estudo observa o processo da espetacularização do 

espaço urbano pela cenografia, especialmente como essa espetacularização transforma o 

cotidiano urbano das cidades, tendo como partida as subjetividades percebidas no cotidiano de 

Taperoá. O objetivo é analisar o contexto da transformação urbana na contemporaneidade, 
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reconhecendo o artefato cenográfico como um dos dispositivos urbanos usados no processo 

de espetacularização. 

Esta pesquisa não se preocupa em catalogar estados e cidades referentes ao 

espetáculo, mas se preocupa com o espaço urbano que recebeu uma transformação 

cenográfica, aquela cujo cotidiano natural urbano foi elevado a uma categoria de cotidiano 

espetacular, tomando a experiência empírica de Taperoá como um estudo de caso original, 

pois as variáveis acontecidas na cidade, ao mesmo tempo em que se assemelham à 

espetacularização mundial, fogem em sentido inverso, desenhando uma trajetória única. 

Entender esse cotidiano espetacular como nova territorialização é uma das preocupações deste 

trabalho.  Como se dá esse processo de espetacularização na criação de novos territórios e 

novos cotidianos com o uso do artefato cenográfico? 

Para perceber o espaço espetacular como agente de ruptura e criação de novos 

territórios tomei como parâmetros  as noções de territórios conceituadas por Deleuze e 

Guatarri (1980). As formas descritas por eles se apresentam de maneira rizomáticas e 

descontínuas além de mostrarem a criação de territórios como espaços onde há somente 

direção e movimento.  

Faltava encontrar bibliografias que me servisse de suporte para entender as 

questões subjetivas que a cenografia exerce sobre seu entorno. Encontrei o material necessário  

durante o estágio no laboratório Cresson1 na École Nationale de Architecture de Grenoble, na 

França, sob a tutela da pesquisadora Dra. Rachel Thomas, onde participei ativamente das 

atividades desenvolvidas no laboratório e conheci o estudo transdisciplinar das ambiances2 

urbanas e arquiteturais. A pesquisa do Cresson tem como referencial central qualificar as 

sensações do campo sensível e as representações de um determinado espaço construído. 

Encontrei nesses estudos melhores autores para legitimar o uso das metáforas cenográficas 

trabalhadas pelo espaço teatral na formação das ambiances urbanas.  

A partir da visão do conceito de ambiances desenvolvidos nas obras de Torgue, 

Malherbe e Crozat, foi permitido formar a base metodológica da pesquisa. No entanto, esta 

pesquisa não se dispõe em analisar ou colocar em questão a discussão sobre o conceito 

                                                           
1
Laboratoire CRESSON/ENSAG/UMR 1563 (CNRS), Centro de Pesquisa sobre o Espaço Sonoro e Ambiente 

Urbano pertencente à Escola Nacional de Arquitetura de Grenoble, França. As pesquisas do laboratório sobre o 

ambiente sensível e as ambiências arquiteturais e urbanas iniciaram-se nos anos 1990. Suas investigações estão 

difundidas em múltiplas dimensões da percepção sensível do espaço construído. 
2
A palavra ambiance não será traduzida para o português uma vez que a pesquisa pretende trabalhar com o 

conceito fechado da forma que ele foi criado  pelos pesquisadores do laboratório CRESSON.  
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ambiances e sua complexidade, uma vez que essa discussão seria infrutífera para a pesquisa. 

Busquei apenas escolher as similitudes da matéria das ambiances com as da cenografia 

teatral, para poder identificar e compreender o objeto desta pesquisa, que é o artefato 

cenográfico. 

Portanto, os procedimentos elaborados partem da criação do conceito de artefato 

cenográfico embasado na pesquisa da cenografia pós-moderna que já desenvolvia desde o 

mestrado, culminando no entendimento do processo de espetacularização urbana. Fazendo as 

relações de representação das ambiances cenográficas e o espaço imaginário desenvolvido por 

Torgue, cheguei à formação semântica dos espaços identitários das cidades, a complexa ideia 

dos espaços sensíveis, e do viver coletivamente. A partir do estudo das ambiances urbanas, 

compreendi melhor o espaço cotidiano espetacularizado pelo artefato cenográfico até 

desenvolver a ideia das ambiances espetacularizadas. 

Por outro lado, para compreender os mecanismos usados pela cenografia na 

transformação espacial urbana, foi preciso entender e reconhecer os sistemas simbólicos como 

instrumentos de poder, conhecimentos e de comunicação. Para produção do espaço 

cenográfico espetacularizado, o poder simbólico conceituado por Bourdieu teve um valor 

primordial, uma vez que sua força não reside exatamente nos ―sistemas simbólicos, mas se 

define numa relação determinada - e por meio desta - entre os que exercem o poder e os que 

lhe estão sujeitos” (BOURDIEU, 2010). Portanto, para compreender as transformações 

urbanas pelo uso da cenografia, foi preciso reconhecê-la e inseri-la no campo do poder 

simbólico.  Assim, percebo a cenografia como poder simbólico na sua expressão maior, a qual 

se manifesta no campo cultural e da qual também se torna cenário, uma vez que a cultura já 

reside no pensamento da elaboração do conceito dos cenários. A cenografia absorve a cultura 

e se expressa através dela e se mantém por ela. Partindo dessa ideia, procuro entender o 

Patrimônio Cultural como esteio na manutenção do espaço espetacular. 

Situo as cenografias urbanas inseridas num mercado de competitividade entre 

cidades alimentadas por essa produção de imagens instantâneas, que são vivenciadas com 

intensa simultaneidade ao criarem uma rede rizomática de imagens virtuais que desmaterializa 

o tempo real e reforça o urbano como espaço germinador no qual a ideia de cenário, 

cenografia, realidade, cópia, verdade ou falso se desmaterializa em imagens eletrônicas. Falo 

de uma transformação cotidiana potencializada pela sociedade de consumo da imagem virtual, 

em que a imagem de uma cidade pode ser retocada, recriada, refeita em vários formatos 

digitais e colocadas no mercado online como divulgação para o mercado de consumo em 

tempo real. 
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Partindo dessa premissa, a pesquisa tenta conhecer a arte de inventar espaços 

cenográficos urbanos espetacularizados a partir de um artefato, mais precisamente, como esse 

artefato se reproduz ao ponto de se transformar em imagem. A pesquisa toma como base a 

dialética do espaço cênico, capaz de desnaturalizar qualquer objeto no palco com o uso da luz 

e das atmosferas, mas parte do conceito de espaço imaginário de Torgue, para chegar ao 

conceito de Thirdspace de Soja (SOJA, 1999), ao definir o espaço imaginário como 

espetacular por excelência, na medida em que provoca imagens a partir de quem o observa, 

dilatando o espaço-tempo do lugar em imagens e situações que fazem parte de uma rede 

diretamente ligada ao consumo. 

A ideia do espaço imaginário, de Torgue, determina a imagem como sujeito do 

imaginário. Para ele, o imaginário é aqui anexado como adjetivo por assinar o papel de 

imagem como fundação, como projeção e prolongamento do espacial. Dessa forma, procuro 

mostrar que existe também uma relação do artefato cenográfico urbano na criação de um 

universo teatral, tendo o espaço imaginário como condutor na elaboração das imagens. 

O espaço imaginário foi materializado na minha experiência empírica, quando me 

deparei com o artefato cenográfico na Praça de Taperoá como objeto de estudo. Percebo que 

essa cenografia urbana funciona como o lugar de uma apreensão particular do mundo, 

orientando o visitante para uma abstração ou ―pelo desejo de propor uma ficção sensível e 

emocional‖ da qual fala Torgue. Acredito ser o espaço imaginário um dos elementos mais 

importantes para a invenção do cotidiano espetacularizado, principalmente por ser imaterial, 

simbólico, sensível e, principalmente, por se reproduzir por imagens individuais e coletivas 

dos habitantes das cidades, e por se reproduzir como um ciclo rítmico e dinâmico do 

imaginário da sociedade do espetáculo. Assim, essa pesquisa tenta, através dessas discussões 

expostas, chegar à compreensão de como uma cenografia urbana inventa um cotidiano 

espetacularizado. 

Depois da experiência do espaço sensível vivido em Taperoá, através do portal 

mágico, elaborei uma pesquisa direta em que tive a oportunidade de ouvir os moradores e 

conhecer de que forma tiveram seus cotidianos transformados com a convivência do artefato 

cenográfico. Durante a permanência que tive na cidade durante seis anos, desde que 

acompanhei em 2006 a execução da cenografia até o ano de 2012, observei as tarefas 

cotidianas, presenciei as festividades culturais, ouvi narrativas feitas pelos cidadãos, escutei 

diversos causos contados nas noites frias de Taperoá por nativos, acompanhei rituais 

ancestrais como o funeral, o Carnaval e o Natal. Todos esses eventos mostraram os aspectos 

mais íntimos das relações sociais e da anatomia de uma cultura original.  
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No primeiro capítulo descrevo o processo de espetacularização ocorrido no 

cotidiano de Taperoá, através da gravação de uma minissérie televisiva. Partindo da 

compreensão do que é espetacular e de como o uso das cenografias foi uma prática usual no 

processo da espetaculaização urbana, identificamos nosso objeto de pesquisa, o artefato 

cenográfico, como o elemento gerador do espaço espetacularizado. 

No segundo capítulo descrevo a organização histórica da expansão do espetáculo 

na paisagem urbana da contemporaneidade, através das imagens representacionais dos 

espaços produzidos pela ordem do consumo. Situamos a experiência de Taperoá como um 

espaço urbano transformado pela presença do espetacular estabelecido na esfera da cultura. 

As imagens de uma Taperoá cenográfica se propagam pela midiatização, primeiramente, com 

uma produção televisiva e, depois, através das redes sociais globalizadas. Dessa forma, 

mostro uma Taperoá participando da ordem globalizada do consumo. Em seguida, relaciono o 

estudo das ambiances com o espaço produzido pelo artefato cenográfico, situando-o no 

domínio do sensível, do sensorial.  A cenografia em Taperoá se estabeleceu como gerador de 

novos territórios, funcionando no espaço urbano como agente estratificador da memória e 

determinante na ação imaginária. Partindo do conceito de Torgue, identifiquei que o artefato 

cenográfico cria um espaço imaginário na medida em que guarda as estruturas ou traços do 

passado subjetivamente, não como memória morta, mas como modalidade ativa do presente. 

No terceiro capitulo analiso a evolução da cenografia, sua expansão do teatro ao 

urbano. Identifico a cenografia como o elemento transformador da nova estética dos museus e 

das novas práticas contemporâneas ligadas ao consumo. Sua evolução como cenografia 

urbana se caracteriza como a arte da mise-en-scène dos espaços públicos urbanos, refletindo a 

identidade da cidade e de seus habitantes. Assim, situo a instalação do artefato cenográfico 

como invenção espetacular do espaço urbano pela elaboração de três táticas: Mise en scène 

urbana, imagem identidaria e o Tridspace.  Mostro nesse capitulo que a cenografia é utilizada 

como poder subordinado, transformador e regenerador das mazelas urbanas, agindo sobre a 

cidade transfigurada em cenários fabulosos e legitimando todas as formas de poder. 

Para melhor catalogar os dados coletados na entrevista aberta, dividi o quarto 

capítulo, seguindo as ideias de rupturas territoriais ocorridas em Taperoá durante um 

cotidiano transformado pelo espetáculo. Como forma de apresentar a pesquisa direta que 

desenvolvi na comunidade Chã da Bala, considerada como a primeira Rua de Taperoá, recrio 

a cena urbana de Taperoá utilizando personagens reais, nomeando-os através de iniciais 
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fictícias para manter o anonimato. Através das ações dos personagens montamos a cena 

urbana e apresento as subjetividades da espetacularização nos cariris velhos. Acredito que a 

historia do homem comum em seu cotidiano singular em oposição ao seu cotidiano 

extraordinário, exibe uma realidade alterada a partir da invenção do artefato cenográfico. Essa 

invenção funcionou como um agente transformador das ambiances alterando o contexto 

espaço tempo da cidade, usando sua própria imagem identidária como mercadoria. 
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CAPÍTULO I - TAPEROÁ, UMA CENOGRAFIA DO IMAGINÁRIO NORDESTINO 

 

 

O espetáculo é a ideologia por excelência, porque expõe e manifesta em sua 

plenitude a essência de todo sistema ideológico; o empobrecimento, a sujeição e a 

negação da vida real. O espetáculo é, materialmente, a expressão da separação e do 

afastamento entre o homem e o homem (DEBORD, 1994, p.138). 

 

1.1 A Espetacularização do Cotidiano 

 

O teatro nasceu com o homem grego, com sua natureza de dirigir o olhar para 

aquilo que é extracotidiano, aquilo que, mesmo falando do homem, vai além dele e se mostra 

diferente, porque se mostra como espetacular. O teatro se forma pelo deslocamento da relação 

entre: olhar e objeto olhado (PAVIS, 1999, p. 372). Desse deslocamento de olhar ocorre a 

construção do espaço, onde tem lugar a representação, o teatro. Mas nem todo teatro deseja 

ser espetacular. Pavis (1999) trata do espetacular com uma noção bastante fluída e o situa nas 

categorias do insólito, do estranho. Embora se assemelhe ao teatro a partir da recepção do 

espectador, ele tem uma definição bastante diferenciada do teatro.  

Uma representação teatral pode ser reduzida ao ser chamada de espetacular, 

quando suas cenas mostram tudo que essa denominação traz de pejorativo, de acessório, de 

efêmero e de extravagante. Fala-se de uma peça espetacular como parecendo tratar-se de uma 

arte menor que se mostra mais interessada ao externo, ao imediato, ao mercado e ao lucro. 

Dessa forma, a ideia de espetacular se aproxima do conceito de Debord (1994), quando o 

espetáculo deve causar fascinação no observador. O espetacular aqui está situado numa base 

puramente mercadológica que ultrapassa o palco, a sala, a cidade, ou o quadro imagético. 

Debord (1994) vai tratar do espetacular nas sociedades contemporâneas nas quais reinam as 

modernas condições de produção, onde tudo que é vivido tornou-se uma representação. O 

espetáculo, em geral, para Debord (1994), é conceituado como inversão concreta da vida de 

tudo que é vivo. É ao mesmo tempo resultado do modo de produção e modelo atual de vida 

dominante da sociedade em que o irreal, a ilusão, a cópia e a representação são mais 

importantes que a realidade, pois conferem lucro e acumulação de capital. 

Na civilização grega o espetáculo estava no teatro que, dentro da pólis, era um 

espaço dionisíaco, manifestação humana orientada para a divindade. O teatro grego estava 

para a compressão da alma humana, sua catarse e sua celebração procuravam encontrar uma 
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relação com o divino. Na civilização romana o teatro está mais ligado à ideia do espetacular, 

pois tinha um caráter de entretenimento dirigido ao prazer humano. O pão e o circo, a vida e a 

morte eram festejados na arena do Coliseu aos gritos de prazer de uma multidão que elegia os 

heróis e perdedores que iriam ser mortos. O Coliseu era um circo criado para um espetáculo 

urbano.  

Os pátios das igrejas e os salões nobres dos castelos foram o espaço onde se realizava 

o espetáculo na Idade Média. Mas o espetáculo se proliferou em edifícios construídos 

especialmente para ele, como os teatros e anfiteatros da antiguidade. Somente com o 

crescimento das cidades o espetáculo tomou corpo e se urbanizou, mas ainda timidamente em 

forma de eventos de rua, como as paradas festivas dos feriados religiosos ou patrióticos.  

Mas poderemos ter também uma ideia do espetacular do qual fala Debord (1994),  

se nos determos nas imagens mostradas ao mundo em 1 hora e 49 minutos de projeção pelas 

múltiplas câmeras de Riefenstahl, a documentarista do III Reich, com o documentário ―O 

Triunfo da Vontade‖. Registrado em 1934, a reunião anual do partido Nacional Socialista 

Alemão se tornou um espetáculo urbano impressionante, apresentando uma estética moderna 

e, ao mesmo tempo, assustadora. Milhares de militantes vindos de todas as partes da 

Alemanha trajando uniformes impecáveis da SA e da SS, empunhando suas bandeiras e suas 

insígnias, organizados e enfileirados como autômatos, marchando ao som dos clarins e ao 

rufar dos tambores marciais, prestavam sua homenagem fanática a Hitler. As imagens de 

Riefenstahl mostram freneticamente os rostos dos milicianos, a cruz suástica fixada nas 

enormes bandeiras que se desprendiam do alto do estádio, a impressionante caminhada do 

Führer em meio ao povo fardado e disciplinado. Tratava-se de um espetáculo épico do 

movimento nacional-socialista, no qual a massa guiada por Hitler tomava o poder na 

Alemanha em meio a um júbilo marcial e patriótico. Schilling (2010), narrando sobre a 

propaganda nazista, diz que Hitler assistira várias vezes a Rienzi, ópera de Richard Wagner, 

de quem se dizia admirador e fiel discípulo, deixando-se tocar para sempre pela grandiosidade 

da cenografia do mestre da música alemã. Riefenstahl era uma artista famosa por atuar em 

filmes de montanha. Logo que a conheceu, Hitler indicou-a como a sua cineasta de confiança.  

Voltaire afirma que Riefenstahl apenas transferiu a imensidão silenciosa dos Alpes, onde 

gostava de filmar e aparecer em todo o tipo de situação, para as colossais e barulhentas 

concentrações de massa organizadas pelo partido nazista. Deslocava o alvo da câmera dos 

cimos elevados e baixava para a planície onde se reuniam as multidões, mantendo sempre o 

seu aspecto espetacular, magnificente. Essa ideia de magnificente e espetacular das imagens 

das montanhas era igual à grandiosidade que Hitler vira nas cenografias das óperas de 
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Wagner. Poderemos definir essa relação como a primeira grande realização do espetáculo de 

massa da era moderna, tratado com a grandiosidade de uma linguagem cenográfica e 

difundido no mundo pelas imagens de um documentário. Sabe-se que a cenografia das óperas 

de Wagner foi responsável pela grande ruptura do espaço cênico antes da Segunda Grande 

Guerra. Mas Schilling ainda vai mais longe, quando afirma que o Ministério da Propaganda, 

dirigido por Joseph Goebbels, assumia um regime de controle absoluto sobre todos os espaços 

onde circundavam os cidadãos. Nas ruas, nos edifícios, nos estádios, nos prédios públicos e 

privados, nas fábricas e nas escolas, tudo o que fosse impresso ou que circulava no ar, deveria 

ser preenchido pelas mensagens, slogans e símbolos do partido nazista e do seu guia, Adolf 

Hitler. Schilling diz que foi a aplicação da arte total wagneriana empregada no terreno da 

política de massas que consolidou o regime como espetacular, em que todas as aparições 

públicas de Hitler funcionavam como se fosse a entrada de um célebre tenor nos palcos de um 

teatro. Dessa forma se estabelecia uma representação espetacular como manutenção e 

divulgação de um regime totalitário, através de uma estética teatral como a ópera é difundida 

por imagens espetaculares. 

A partir dos anos 1960-1970, a cultura foi identificada como instrumento de 

democratização. E foi no urbanismo que essa cultura se manifestou de forma mais clara, 

favorecendo a revitalização de centros das grandes cidades, através de festas culturais 

desenvolvidas sob a forma de celebrações patrimoniais ou de grandes festivais urbanos. O 

grande objetivo era desenvolver o espírito comunitário e criar na memória do lugar um evento 

que ficasse eternizado na história mundial. As grandes Exposições, as Olimpíadas, as Copas 

Mundiais sempre deixaram para trás transformações urbanísticas que marcariam o espaço e o 

tempo de maneira indelével.  

A era espetacular conseguiu sua modernização e sua unificação, de acordo com 

Debord (1997), exatamente em 1989, com a queda do muro de Berlim. Esse sinal 

democrático, segundo ele, levou a burocracia russa a converter-se à ideologia da democracia 

ocidental. As imagens da queda do muro, para o mundo inteiro, era o reconhecimento dos 

direitos do homem, agora espectador de si mesmo. Essa foi a maior consequência do evento: 

tornar globais todas as aldeias apartadas através do domínio da mídia. Para Debord (1997), 

esse foi apenas mais um dos sinais democráticos, que não era mais que uma prova do 

progresso da técnica espetacular. Os conceitos trabalhados por Debord (1997) definem a 

sociedade do espetáculo quando tudo que era vivido cotidianamente se tornou uma 

representação. Uma imensa acumulação de espetáculos. O mundo se especializou em fabricar 

imagens. ―A cidade mais verde do planeta, o país mais democrático do mundo‖. O espetáculo 
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chegou ao que Debord (1997) denuncia como a inversão completa da vida – “espetáculo 

como o movimento autônomo do não-vivo‖, em que ele, o espetáculo, não é apenas essa 

multidão de imagens que nos afoga todos os dias através das novas mídias inventadas a cada 

hora pelas corporações internacionais, mas, exatamente, uma complexa relação social 

mercadológica entre pessoas e mundos, mediadas por imagens, simplesmente imagens. 

Vivemos um cotidiano virtual, o mesmo que arruinou a economia imobiliária americana em 

2010, ocasionando uma desestabilização no sistema e uma crise financeira que se espalhou no 

mundo inteiro. 

Berenstein (2009) é categórica ao falar do processo de espetacularização urbana. 

Ela mostra que está cada vez mais explícito esse processo e sua crítica já se tornou recorrente 

no meio acadêmico, mesmo que, muitas vezes, com outros nomes: cidade-cenário, cidade-

museu, cidade-genérica, cidade-parque-temático, cidade-shopping. Em resumo: cidade-

espetáculo. Esse processo de mercantilização espetacular das cidades, Berenstein o define 

como um pensamento hegemônico, único ou consensual. Ela atrela diferentes nomes para 

falar do mesmo processo, tais como: estetização, culturalização, patrimonialização, 

museificação, musealisação, turistificação, gentrificação, privatização, disneylandização, 

shoppinização, cenografização, etc., mas conclui que todos esses processos são indissociáveis 

das estratégias de marketing ou, mesmo, do que se chama branding (construção de marcas), 

que buscam construir uma nova imagem para as cidades contemporâneas.  

Mas é, na verdade, o âmago do irrealismo em nossa sociedade que Debord (1997) 

define como espetáculo, resultado de um modo de produção mercantilista das imagens 

existentes em nossa contemporaneidade. Esse espetáculo se apresenta também como a própria 

sociedade unificada - Copa do Mundo 2014 - Crimes bárbaros contra a liberdade humana - 

Celebridades envolvidas com sexo, drogas e rock and roll - Imagens do Armagedon. Num 

mundo globalizado em que a sociedade almoça e janta junto e diante de imagens numa 

velocidade nunca antes vista. Essas imagens são compartilhadas mundialmente numa rede 

espetacular ao mesmo tempo em que trabalhamos, educamos nossos filhos, nos conectamos às 

redes sociais ou simplesmente quando assistimos passivamente televisão. Dessa forma nossa 

vida cotidiana tomou uma dimensão globalizada espetacularizada.  

Cenografias urbanas, arquitetura dos sentidos, alegorias pós-modernas; em suma, 

mercadorias de consumo criando cotidianos espatacularizados. Tais espaços espetaculares 

funcionam semelhantemente aos cenários dos espetáculos teatrais; acoplados a grandes 

eventos internacionais, constituem o que Harvey (1999) denominou de empresariamento 

urbano como resultado do capitalismo do final do século XX, quando as cidades, agora na 
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condição de mercadorias, são ajustadas à ordem econômica mundial. O espaço urbano passa 

agora a integrar o circuito de reprodução e valorização capitalista; seria a cenografia um belo 

e prático instrumento de criação atmosférica3,  para que o espetáculo se instalasse no cotidiano 

urbano?  Seria a invasão da cenografia no mundo urbano contemporâneo, sua evasão do teatro 

e sua exibição nas praças, monumentos, memoriais, museus, viadutos e pontes que deflagrou 

o cotidiano espetacularizado? 

Magnavita, em seu artigo ―Arquitetura, Cinema, Tecnologia e Cenografia 

Virtual” (2006), problematiza o saber cenográfico no âmbito de uma sociedade pós-industrial 

e observa que, com o advento das novas tecnologias, demarcadas por novos saberes e 

micropoderes, o saber cenográfico analógico vem sendo desconstruído por uma cenografia 

virtual. Embora perdendo seu caráter hegemônico, a cenografia continua coexistindo com as 

novas tecnologias. Esse novo saber cenográfico produzido digitalmente no universo da 

realidade virtual estaria nas mãos de empresas especializadas que comercializam softwares 

cada vez mais arrojados. Estaria o cenário virtual, segundo Magnavita (2006), frente a uma 

estética do desaparecimento em relação ao mundo da representação analógica e, 

provavelmente, a ―uma política de uma ética da singularidade, uma ruptura com os consensos, 

os lenitivos infantis destilados pela subjetividade dominante‖ (GUATARRI, 1997). 

Formulando uma hipótese, seria a cenografia, na era do capitalismo pós-industrial, esse 

instrumento, artefato urbano transformado em mercadoria, o agente transformador do 

cotidiano urbano em cotidiano espetacular? 

 

1.2 A Espetacularização na Cidade de Taperoá 

 

É comum perceber esse processo de espetacularização nos grandes centros 

urbanos nas metrópoles contemporâneas. Mas quando o espetáculo acontece numa cidade 

periférica fora do circuito turístico, percebe-se que esse processo está generalizado.  Um raro 

exemplo desse processo de espetacularização aconteceu na pequena cidade do semiárido 

nordestino, ao ponto de lhe garantir um lugar na geopolítica das redes globalizadas de cidades 

                                                           
3
Criação atmosférica referente à linguagem teatral. Criado pelos signos teatrais, são artifícios planejados e 

induzidos onde os atores, texto, figurino, luz e cenário são os responsáveis por uma sensação fictícia, 

manipulável, atemporal e por isso totalmente fictícia.   
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turísticas e culturais. Todo o processo de Taperoá oferece exemplos singulares dessa 

espetacularização na criação de imagens-cenários, na construção de consensos-simulacros de 

participação e na competição entre cidades-cenários da Paraíba.  

Taperoá, (Figura 1.1) cidade situada na mesorregião da Borborema no Cariri 

Paraibano, distando 216 km da capital, com uma população de 13.299 de habitantes. Ao longo 

do tempo, formou seus próprios espaços, uma arquitetura nordestina constituída pela sua 

história sociopolítica. No ano de 2000, com a realização de um filme na região, Taperoá ficou 

conhecida como set de filmagem por apresentar uma ótima luz, pouco índice de chuvas e uma 

hospitalidade amável por parte de seus habitantes. Assim, tiveram início as transformações de 

mentalidades que viriam a se manifestar mais concretamente em 2006 com a gravação da 

minissérie A Pedra do Reino, de Ariano Suassuna, com produção da Rede Globo de 

Televisão e com direção de Luiz Fernando Carvalho. A Globo invadiu Taperoá com uma 

equipe de 600 pessoas, entre técnicos e atores, durante seis meses. Segundo a Prefeitura 

Municipal de Taperoá, a escolha da cidade de Taperoá como set de filmagens, foi indicação 

do proprio Ariano Suassuna, autor da obra, à produção da minissérie. Depois de várias visitas 

e negociações, a produção optou por Taperoá, também em função das ricas imagens reais da 

geografia do lugar, da luminosidade especial para as imagens e, principalmente, pelo valor 

imaterial do lugar, eternizado na literatura de Ariano, como cenário original dos livros Auto 

da Compadecida e A Pedra do Reino.  

 

 

 
                           Figura 1-1 Localização de Taperoá no Estado da Paraíba.   Fonte: IBGE (2011). 

 

 

Na avenida Capitão Manoel Farias, a  principal da cidade, também chamada de 

Chã de Bala, o cenógrafo João Irênio optou em montar a cidade cenográfica colada nas 
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fachadas das residências. Segundo a produção da Rede Globo, a cidade cenográfica cobria 

uma area de 2.000 mil metros quadrados, formando uma arena octogonal com trinta e cinco 

nichos, criando um grande pátio central. Um grande portal central em forma de Igreja 

mourisca servia como uma passagem para o mundo mágico de Ariano Suassuna (Figura 1.2). 

De um outro lado foi erguida uma estrutura representando os arcos  de Roma (Figura 1.3). O 

cenário foi concebido como uma cidade lápide, com detalhes que lembravam os cemitérios 

nordestinos. A proposta seria criar um espaço alegórico de louvor à memória dos 

antepassados. Assim, nasceu uma cidade cenográfica por justaposição de fachadas, onde 

foram gravadas as cenas com a participação de artistas locais e da própria Rede Globo (Figura 

1.4). Os taperoaenses alugaram suas casas, trabalharam na confecção de figurinos e 

artesanatos, atuaram como atores, figurantes e compartilharam suas ruas com uma multidão 

de curiosos que vinham para conhecer os artistas globais. Durante o período de gravações, a 

vida urbana se viu alterada pela presença de turistas, jornalistas e artistas.  

 

 

 
Figura 1.2: Locação da cenografia na cidade de Taperoá. Fonte: Moraes (2011). 

 

 

Segundo as informações da Prefeitura Municipal de Taperoá, cerca de 80 pessoas 

da região trabalharam durante 25 dias com os técnicos da Globo na montagem da cidade 

cenográfica, também foram utilizadas como cenário, a cadeia da cidade e  a Serra do Pico, o 

ponto mais alto de Taperoá. As mudanças no espaço urbano foram bem significativas, desde o 

fechamento de ruas onde se realizavam as gravações, como a proibição do uso de máquinas 

eletrônicas, motos, carros com alto falantes no perimeitro dos sets de filmagens, evitando que 

o som pudesse ser captado pelos sensíveis microfones da gravação. A instalação da rede 

telefônica da Avenida Capitão Manoel Farias foi toda reimplantada no subsolo, todos os 
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postes e fiações elétricas da avenida foram retirados, o calçamento foi coberto com 45 cm de 

areia para compor o chão rústico da antiga cidade narrada por Ariano na sua obra. Uma das 

casas que teve sua fachada coberta pelo cenário também foi ocupada para servir como base 

para camarins de figurino e caracterização. Outra casa recebeu sobre sua fachada uma réplica 

da antiga igreja da Fazenda Acauã, no municipio de Sousa, onde Suassuna passou parte de sua 

infância. 

 

 

 
Figura 1.3: Entrada da cidade cenográfica em arcos romanos. Fonte:Egberto Araujo (2009). 

 

 

Como só existia um hotel na cidade, a produção teve que alugar diversas 

residências na cidade que pudessem abrigar seus artistas e técnicos, isso elevou o preço dos 

aluguéis numa porcentagem absurda. O número de curiosos e turistas de celebridades foi tanto 

a invadir a cidade, que os moradores, aproveitando os bons modos hospitaleiros dos 

nordestinos, tiveram que receber pessoas em suas casas e, assim, nasceu a idéia das primeiras 

pousadas na cidade. 
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Figura 1.4: Vista do interior da cidade cenografica, a lápide dos antepassados.  

Fonte: Prefeitura Municipal de Taperoá, 2011. 

 

 

 

O cotidiano de uma cidade pacata dos velhos cariris foi transformado num caos 

emergente, onde desfilavam desde as celebridades da TV, como Fernanda Montenegro4 a 

políticos estaduais. Taperoá parecia viver uma festa permanente, os moradores mais antigos 

reclamavam do clima de festa cotidiana que varava as noites, no qual forasteiros e visitantes 

se divertiam em praça pública provocando barulhos à pacata cidade que antes tinha sua vida 

ativa até as 21:00 horas. A cidade também foi invadida por artistas que se aventuravam em 

fazer testes e, assim, participarem da minisérie, bem como jornalistas do mundo inteiro e de 

curiosos. O canal GNT lançou um documentário sobre a vida e obra de Ariano com cenas 

filmadas na cidade, o canal Multishow exibiu uma edição especial no Revista, mostrando o 

processo de criação, os bastidores, entrevistas e o dia-a-dia das gravações em Taperoá. O 

Sistema Globo de Rádio transmitiu entrevistas com os atores da minisérie e artistas ligados ao 

movimento Armorial5. Esses informativos audiovisuais deram uma visibilidade a Taperoá 

nunca antes vista e, com a velocidade das exibições, a cidade recebia visitantes vindos dos 

mais distantes lugares todos os dias.  

                                                           
4 Considerada tanto pelo público quanto pela crítica brasileira como uma das maiores damas do teatro, TV e 

cinema de todos os tempos, e a primeira atriz latino americana e a única brasileira já indicada ao Oscar de 

melhor atriz, sendo nomeada por seu trabalho em Central do Brasil em 1999. 
5
 Movimento artístico cujo objetivo seria criar uma arte erudita a partir de elementos da cultura 

popular do Nordeste Brasileiro. Um dos fundadores e diretores foi o escritor Ariano Suassuna. Tal movimento 

procurava orientar para esse fim todas as formas de expressões artísticas: música, dança, literatura, artes 

plásticas, teatro, cinema, arquitetura, dentre outras. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latino-americanos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_de_melhor_atriz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_de_melhor_atriz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Central_do_Brasil_%28filme%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_popular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_popular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ariano_Suassuna
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dan%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura
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Segundo a divulgação da Prefeitura Municipal de Taperoá, Ariano Suassuna 

exigiu que a minissérie tivesse noventa por cento de atores contratados na região, pois queria 

que a obra tivesse uma geografia humana local e não um sotaque nordestino caricaturado por 

atores globais. A atriz Fernanda Montenegro ministrou um curso rápido para os candidatos a 

atores. Apenas seis atores globais figuraram no elenco. Quinhentos figurantes nativos de 

Taperoá foram contratados e receberam uma diária de R$ 10,00 (Dez Reais), mais três 

refeições. Vinte pedreiros e pintores taperoenses foram incorporados à equipe dos cenógrafos, 

com um salário de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). Um dos marceneiros foi 

contratado pela Rede Globo e deixou Taperoá para trabalhar no PROJAC6. Todo o figurino da 

minissérie foi confeccionado por oito costureiras de Taperoá. Artesãos das vizinhanças 

vieram a Taperoá e participaram de oficinas de materiais reciclados com os cenógrafos da 

minissérie. Os criadores de caprinos e ovinos da região tiveram um grande faturamento, pois 

quinhentos quilos de carne por semana foram consumidos pelos participantes das gravações. 

Produtores de verduras, lojas de materiais de construção, papelaria, de tecidos, armarinho, 

restaurantes, bares, lanchonetes, pousadas e hotéis viram seus estoques desaparecerem em 

poucos dias e tiveram que repor as mercadorias como nunca haviam feito. A casa onde 

Suassuna nasceu e viveu até aos quinze anos foi restaurada e transformada em base da 

produção; com o término das gravações, ela se transformaria em museu onde os cenários e 

figurinos ficaram expostos aos turistas.  

Com uma estrutura hoteleira deficiente, Taperoá dispunha das casas dos 

moradores e da sua boa vontade, as quais começaram a servir marmitas e alugar cômodos. Na 

maioria dos casos, o morador alugava a casa e saía com a familia para a residência de 

parentes, pois a quantia oferecida como aluguel era bastante alta. Simultaneamente, a cidade 

de Taperoá começou a figurar nos jornais, nas TVs a cabo e principalmente nos blogs das 

redes sociais, numa multiplicação infinita e vertiginosa. Curiosamente, as fotos, em sua 

maioria, eram da cenografia da minissérie e não da cidade real nem de seu cotidiano comum. 

Nascia, assim, uma Taperoá mítica, uma cidade cenográfica justaposta àquela pacata e real 

cidade dos velhos cariris. Com seu cotidiano alterado, seus habitantes participaram de um 

evento urbano onde suas moradias eram também cenário e suas vidas tornaram-se parte do 

espetáculo. 

                                                           
6 Centro de produções da Rede Globo no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O complexo possui imensos 

estúdios, onde são gravadas as novelas, as séries e os programas de tevê. O complexo do Projac também possui 

várias cidades cenográficas, uma fábrica de cenários, um depósito de cenários, diversos camarins, um imenso 

acervo de tudo que passa pela TV Globo. 
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1.3 A Justaposição de Cenários e Imagens Urbanos  

 

As cidades históricas, na sua grande maioria, tombadas pelo Patrimônio Cultural, 

tornaram-se cidades cenários, representam sempre um cartão postal visitado por turistas, e são 

reconhecidas por representar a história e a cultura de uma região. Sempre bem restauradas, 

tais cidades participam ativamente da economia local, oferecendo uma fatia dos empregos e 

uma consolidada urbanidade, e sua espacialização está centralizada na recepção dos turistas 

para a venda de souvenirs e consumo dos bens cultural do lugar. Funcionam como espaços de 

representação de uma cultura, de uma história ou de um passado especial. Mas sempre são 

lugares onde aconteceu algo de grande importância para a história local ou até para a 

humanidade. Dentre eles, podemos citar desde o Centro Histórico de Salvador às ruínas de 

Machu Picchu,  também chamada ―cidade perdida dos Incas”. Tais espaços de representação 

vendem uma história ou um evento que passou e ficou materializado no espaço físico, mas 

como sua história pode ser riscada da memória, seu valor é potencializado na tentativa de 

eternizar uma memória nos souvenirs e nas imagens que produzem. 

Um exemplo de cidade cenário é San Gimignano, uma cidade italiana medieval 

localizada da região da Toscana, província de Siena, com cerca de 7.000 habitantes (Figura 

1.5). Restaurada com seus muros e suas torres, faz parte do Patrimônio Mundial da UNESCO. 

Como a maioria das cidades cenários, ela recebe milhões de turistas nas altas estações, e, com 

suas casas transformadas em lojas e restaurantes, torna-se um exemplo vivo de um cotidiano 

vivenciado para espetacularização turística, conseguindo, dessa forma, se manter preservada. 

Para se conhecer a história da cidade medieval, os turistas são levados ao museu de San 

Gimignano, instalado numa das salas do antigo palácio Gamucci e Ficarelli, onde dez galerias 

expositivas mostram como funcionava uma cidade medieval.  

 

            
 

 
Figura 1.5: Cidade medieval de San 

Gimignano. Fonte: Arquivo da pesquisa, 2011. 

Figura 1.6: Maquete de San Gimignano. 

Fonte: Arquivo da pesquisa, 2011.                        
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       Na última galeria encontra-se uma reconstrução da cidade em maquete na 

forma que existia na Idade Média (Figura 1.6). Contemplando aquela cidade em miniatura, a 

sensação que temos é que estamos situados numa cidade dentro da outra. Com o efeito de 

luzes, vemos a maquete se transformar no anoitecer e despertar na alvorada, e ainda 

acompanhamos as transformações que as estações da colheita da uva proporcionavam. Assim, 

a cidade em miniatura nos leva a um espetáculo além do tempo e nos coloca diante de um 

espaço de representação dentro de um espaço real que, ao mesmo tempo, não é mais uma 

cidade medieval à medida que oferece seu espaço alterado com lojas e restaurantes 

contemporâneos. Percebe-se uma justaposição de mundos e espaços. Cria-se imediatamente a 

questão: O que é real? O que é cenário? Podemos criar um ambiente com a manipulação de 

equipamentos e materiais como luz e som e, assim, criar uma sensação para atuar na 

percepção do sujeito? Estaríamos levando a cenografia e toda a sua atmosfera teatral para 

irradiar sensações num espaço urbano a ponto de alterar a percepção do visitante? 

Boehme e Augoyard (2011), no seu estudo sobre ambiances urbanas, afirma que 

sim, que a totalidade das emanações irradiadas pelas coisas no espaço, determina a atmosfera 

do lugar, e que tal ação vem do domínio do desenho cênico, não somente no domínio da cena, 

mas também na publicidade, no marketing, no urbanismo e também no ambiente interior. 

Dessa forma, ele determina a cenografia como o novo paradigma na arte de fazer as 

ambiances e assim gerando atmosferas no urbano chegaremos, portanto, à arte da 

teatralização na formação dos novos territórios.  Lenoir (apud VIALA, 2006), confirma 

também que a cidade se apoia numa teatrologia para determinar seus territórios e, dessa 

forma, ela faz a organização semioestética da imagem urbana, efetuando os procedimentos de 

construção de imagem identitária da cidade. Na criação dessa estética particular, a cidade 

agrega um sentido coletivo e identitário que, segundo Lenoir, estrutura as representações e os 

imaginários territoriais. 

Ville Pontoux (apud VIALA, 2007), coloca o imaginário como motor da 

construção nas relações do território. Para ele, seria a representação do imaginário que coloca 

o espaço em movimento, uma vez que seria o imaginário não somente um receptáculo de 

imagens, mas um criador dos sentidos, gerador de transformações espaciais e também do 

lugar social. Ville Pontoux (2007) considera ―o imaginário habitante” como o agente 

favorecedor da aprendizagem de estar junto, de compartilhar espaços públicos. Ele parte da 

compreensão de que o espaço constitui um papel concreto e mensurável, uma materialidade 

irredutível na vida do homem. Seria então o imaginário que trabalha a substância material do 

espaço, deformando e trabalhando sua representação até modelar a nossa imagem para fazer 
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existir aos olhos dos homens. Ville Pontoux (2007) conceitua o ―imaginário habitante‖ como 

domínio do nosso consciente, do qual o espírito elabora as imagens e produz as 

representações virtuais. O imaginário constitui, portanto, a matéria e o produto da imaginação. 

Ele distinguiu duas dimensões do imaginário: uma, que revisa o indivíduo como berço do 

desejo, dos fantasmas e dos sonhos; e outra, os mitos coletivos, os criadores e as ideologias 

das sociedades. Nessa dualidade de natureza, Ville Pontoux (2007) conclui que se o 

imaginário não é real, também não é o refletor de um mundo à parte. Desconectado do real, é 

um material virtual que toma emprestado ao sensível e o confronta sem cessar suas 

representações. Assim, a construção dos sentidos dos lugares seria, em primeira mão, um 

resultado dos sonhos, dos fantasmas, dos desejos, das esperanças, das ideias daquele que viu e 

idealizou o lugar. Num segundo momento, a construção de sentido do lugar será realizada a 

partir da leitura do individuo como detentor de um imaginário próprio, particular. Por isso, 

quando vemos uma cidade cenário, estamos confrontando nosso imaginário com aquele que já 

habita o espaço, ao mesmo tempo em que interagimos socialmente com o imaginário do 

conjunto dos visitantes.  

 

1.4 As Rupturas Espaciais em Taperóa 

 

1.4.1 Ruptura  

 

É importante conhecer tais princípios espaciais para entender o que aconteceu na 

pequena cidade de Taperoá a partir do momento que os cenários da minissérie foram 

superpostos às fachadas das casas dos moradores. Com a instalação da cenografia, parte dos 

moradores deixaram suas casas e foram morar em casas de parentes. Acontece a primeira 

grande mudança espacial dessas famílias: deixando não só suas casas, os habitantes 

abandonavam também os hábitos cotidianos. Ao mesmo tempo em que faziam uma ruptura no 

seu cotidiano, eles representavam para a comunidade os escolhidos da cidade, pois suas casas 

apareceriam, mesmo transformadas, em rede nacional, na televisão, além de terem uma boa 

renda extra com o aluguel do imóvel pago pela produção. Dessa forma, o primeiro ponto de 

ruptura do cotidiano se dá na esfera do habitat e se manifesta materialmente no orçamento 

familiar, transformando o comportamento social, uma vez que tais moradores se apresentam 
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diferenciados por uma seleção especial hierárquica daqueles que foram os escolhidos para 

serem arquétipos do lugar. Nesse primeiro momento, toda a comunidade já apresentava uma 

elevada auto-estima, com as transformações ocorridas com a presença de técnicos, jornalistas, 

atores e equipamentos televisivos que invadiram a cidade. Os moradores que alugaram suas 

casas viveram efetivamente as grandes transformações espaciais, pois, suas vidas cotidianas 

foram alteradas a partir do plano espacial até culminarem na mudança de mentalidades.  

É importante saber que durante o primeiro mês de montagem do cenário e os três 

meses de gravação existia um cerco fechando a entrada de curiosos à Av. Capitão Manoel 

Farias, criando-se, dessa forma, um território privado da Rede Globo de televisão dentro de 

uma cidade. Naqueles quatro meses, parte da avenida da cidade constituía trecho do território 

do PROJAC e, como tal, era um espaço dominado por técnicos, atores e equipamentos. 

Existia uma hora no dia que somente os moradores podiam ter acesso a suas casas para pegar 

alguma coisa que lá se encontrava, uma vez que muitas coisas de uso particular ainda se 

encontravam no interior das suas casas. Mas logo que esse tempo terminava, os moradores 

devolviam as chaves das suas casas para a produção da minissérie e voltavam ao seu exílio 

domiciliar. Havia algumas queixas provenientes de moradores mais idosos, que reclamavam 

do desconforto, da perda de privacidade na casa dos parentes, da poeira que cobria suas casas 

e seus móveis, mas isso tudo era esquecido na medida em que o espetáculo tomava 

proporções de festividades e sua balbúrdia alegre cobria qualquer comentário. 

 

 

1.4.2 Ruptura II 

 

 

Um segundo momento espetacular se estabelece com o final das gravações, 

quando aconteceu um grande showmício7, com a presença do Governador do Estado da 

Paraíba, Cássio Cunha Lima, o prefeito Deoclécio Moura Filho, os vereadores da cidade de 

Taperoá, Ariano Suassuna, o diretor Luiz Fernando Carvalho e os artistas da minissérie. O 

evento soava como uma celebração final das gravações, mas, na verdade, funcionou para os 

moradores como se uma nova organização semio-estética se estabelecesse naquele momento. 

                                                           
7
 Durante a época eleitoral os políticos brasileiros, para atrair o povo aos comícios, começaram a promover 

shows de cantores e outros artistas. 
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Taperoá recebia oficialmente sua identidade como cidade cenográfica. A Rede Globo de 

Televisão, representada pela Fundação Roberto Marinho, assinou, juntamente com o Governo 

do Estado da Paraíba e a Prefeitura Municipal, os termos de cooperação técnica para o projeto 

Casa de Cultura Ariano Suassuna.  

A preservação da cenografia sobreposta às casas dos moradores foi vista como 

responsabilidade também dos seus moradores, pois, além de representar o objeto 

transformador da cidade, era também a lendária Taperoá da obra de Suassuna. A Prefeitura 

Municipal chegou a divulgar que a cidade cenográfica montada em Taperoá se transformaria 

em um novo equipamento público da cidade. Antes que fosse derrubada, o prefeito montou 

dois projetos e os apresentou à Eletrobrás e à Chesf para conseguir patrocínio e transformar as 

fachadas, feitas em madeira e gesso, em alvenaria. Logo depois, o prefeito informou que a 

Agência de Apoio ao Empreendedor e Pequeno Empresário – SEBRAE8, na Paraíba, apoiou a 

elaboração dos projetos. "Vamos transformar a cidade cenográfica em teatro de arena, onde 

serão apresentadas manifestações culturais como teatro, dança, música e folclore da região", 

revelou Moura Filho. O novo espaço deveria ganhar o nome de Cariri  por divulgar a região e 

seria capacitado para receber visitas turísticas, além de comportar outros projetos culturais 

ministrados pelo SEBRAE. Dessa forma, instala-se a teatrologia defendida por Lenoir, como 

organização de um novo território urbano ao efetuar os procedimentos de construção de 

imagem identitária da cidade. 

Por esse motivo, mesmo depois de concluídas as gravações da minissérie, parte da 

cenografia continuou preservada pelos moradores das casas transformadas cenograficamente, 

pois esperavam a concretização do projeto de preservação e também porque perceberam que 

aquilo atraía os turistas que vinham conhecer a cidade cenográfica de Taperoá, estabelecendo 

um novo território a partir de uma teatrologia na qual se resgatava a imagem identitária da 

cidade de Suassuna. Essa imagem identitária incorporava um sentido coletivo e estruturava de 

uma maneira particular as representações imaginárias da literatura de Suassuna, de um lugar 

imaginário de Taperoá, da população representada por uma literatura reconhecidamente 

nacional. Assim, criava-se um território cenográfico espetacular dentro da real Taperoá, capaz 

                                                           
8
 Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas é um serviço social autônomo é uma entidade 

privada sem fins lucrativos criada em 1972, com o objetivo de promover a competitividade e o desenvolvimento 

das micro e pequenas empresas e fomentar o empreendedorismo. Atua também com foco no processo de 

formalização da economia por meio de parcerias com os setores público e privado, programas de 

capacitação, feiras e rodadas de negócios. Fonte: Revista SEBRAE, 20 janeiro/fevereiro, 2007. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Feiras
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de irradiar sentidos novos do imaginário nordestino, podendo-se falar da coexistência de 

Taperoás no mesmo espaço-tempo.  

Os moradores que habitavam em suas casas reais passaram a conviver com um 

espaço totalmente utópico, um cenário. Aquelas fachadas, superpostas às antigas, dilatavam o 

sentido de espaço, provocando uma descontinuidade no tempo cotidiano. Estabeleceu-se uma 

transformação do cotidiano: aquela avenida que antes era igual a todas as ruas, agora exibia 

espaços justapostos, e seus moradores preservavam suas casas-cenários como uma nova tarefa 

cotidiana. A nova realidade social que a cidade começava a ter com seu cotidiano 

transformado pelas visitas dos turistas começou a fazer parte da representação da cidade real. 

Segundo Bourdieu (2011), o real é a interpretação que os homens atribuem à 

realidade. O real existe a partir das ideias, dos signos e dos símbolos que são atribuídos à 

realidade percebida. Dessa forma, a cenografia participa dessa linguagem de símbolos e 

signos, codificando o lugar. 

Como cenografia viva, Taperoá se apresentava como uma cidade  fantástica e 

participativa do mundo espetacular, criando uma ruptura com o mundo real, cotidiano 

periférico nordestino, surgindo um novo território híbrido, carregado de subjetividades, 

variações do real e do imaginário (Figura 1.7 e 1.8). Tais moradores habitavam dentro de uma 

cenografia espetacular que criava um novo território. Uma nova realidade percebida por 

ideias, signos e símbolos cênicos atribuía uma nova realidade espacial aos moradores. Essa 

nova realidade era construída muitas vezes a partir de uma interpretação da visão dos 

visitantes e, dessa forma, constituía sempre uma realidade fantástica.   

 

 

 
Figura 1.7: A cenografia da igreja justaposta na casa. Fonte: Egberto Araujo 

(2009). 
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Figura 1.8: A cenografia justaposta ao conjunto urbano. Fonte: Egberto  

Araujo (2009). 

 

 

A vida no interior das casas dos moradores permaneceu seguindo as mesmas 

ações cotidianas em contraponto às fachadas dilatadas, de modo que, enquanto os visitantes 

viam suas residências alteradas como um lugar outro, os moradores insistiam em afirmar que 

estavam no mesmo lugar de antes. Essa justaposição de cenários funcionou como um revirar 

de mundos, pois possibilitou uma desterritorialização e uma multiplicidade de relações 

subjetivas. Essas multiplicidades não têm nem sujeito nem objeto, mas ―somente 

determinações, grandezas, dimensões que não podem crescer sem que mudem de natureza‖ 

(DELEUZE; GAUTARRI,1980). Interessa saber como esses mecanismos cenográficos 

interagem na transformação urbana. Que mecanismos são usados pelo cenário que 

desterritorializa os espaços urbanos? 

 

 

1.4.3 Ruptura III 

 

 

Entretanto, dois anos  depois, em  2008, o que era cenografia, construída de 

madeirite e gesso, foi destruida pelo sol, chuva e por cupins. Não conheciam os moradores a 

natureza efêmera das cenografias e, decepcionados, tiveram que retirá-las de suas fachadas, 

antes que os cupins invadissem suas casas. Aquela vestimenta global, aquilo que foi figurino 
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e passaporte para o mundo espetacular, era agora ameaça de morte. A fábula de uma Taperoá 

- Pedra do Reino acabara. Ficou somente a capela central erguida em pedra e cal (Figura 1.9). 

 

 
Figura 1.9: Destruição da cenografia justaposta nas residências. Fonte: Prefeitura  

Municipal de Taperoá (2009). 

 

 

O portal foi o único elemento cenográfico que restou: situado no meio da avenida, 

constituía a única parte da cenografia construída em pedra e cal. Misterioso e imponente, 

ainda continua a realizar sua principal função de portal mágico, transporte-espetacular  para 

um mundo do Reino de Ariano Suassuna. É uma construção inóspita de cinco metros de 

altura, um monolítico de paredes brancas de 25 metros quadrados, com texturas mouriscas em 

alto relevo, materializando-se numa esfinge imobilizada. Forma um enigmático portal a 

quebrar a harmonia das casas simples, quase toscas, que modulam as ruas de Taperoá. 

Desterritorializado em seu próprio mundo, perdido em meio ao cotidiano dos 

sertanejos, esse edifício atravessa, impávido, seis anos de abandono e morte. Largado em 

meio à cidade, como um troféu estranho, cria um novo território, simbólico, carregado de 

lembranças, estranheza e imaginação. Escreve uma história nova na urbanidade pacata dessa 

cidade de 13.000 habitantes, cravada nos cariris velhos.  

Como a origem daquela cenografia era o romance A Pedra do Reino 

(SUASSUNA, 2004), aquele resto de cenografia tornou-se uma fantasia dela mesma. No 

entanto, como leitura da arquitetura do mundo real, era um pastiche de Taperoá. Com a 

preservação do portal, Taperoá tentava manter uma identidade televisada, exibida em horário 

nobre, somnete assim continuava participando intensamente da sociedade espetacular das 
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cidades cenários. Rapidamente globalizou-se através da internet, continuou existindo como a 

cidade cenográfica da Pedra do Reino, mesmo sem o restante da cenografia.  

Somente a cenografia, carregada de poderes puramente sensoriais, chamada pelos 

puristas como ―a arte prostituída da arquitetura”, aquela que se traveste de coisas fáceis para 

provocar emoções fortes, podia ser utilizada como instrumento de espetacularização urbana 

naquela região abandonada do semiárido, criada para uma minissérie, para produzir belas 

imagens televisivas, para emocionar telespectadores. É, na verdade, uma cenografia 

hegemônica, criada pelo poder da Rede Globo no interesse de vender um produto, a fábula  de 

A Pedra do Reino. Propagada por um veículo de massa, através de imagens daquela gente e 

daquelas paragens que são os bens imateriais dos ―sertões armoriais de Suassuna‖. Podemos 

dizer que a cenografia permanece pelo seu caráter de preservação cultural, pelo seu poder de 

resgate da memória literária de Suassuna e por manter aberto um portal sensível dessa cidade 

ancestral que habita no imaginário nordestino. 

 

 

1.5 O Artefato Cenográfico no Semiárido Urbano 

 

 

Conceitualmente, a palavra artefato significa qualquer coisa material ou parte dela 

feita por mãos humanas. Na área militar, o nome artefato foi mais utilizado na denominação 

dos instrumentos bélicos, como o conjunto de armamentos e objetos utilizados nas guerrilhas, 

primeiro produzidos pela mão do homem, depois industrialmente. Na arqueologia, os achados 

de peças e seus fragmentos, utensílios domésticos, elementos ornamentais, armas e joias 

também são chamados de artefatos; nesse caso, eles também são de grande valia por 

apresentar informações sobre uma época ou uma civilização, partindo da ideia de que o 

artefato seja um depositário de informações de algo maior ao qual pertencia e, por isso, 

representando parte desse conjunto, denominamos artefato cenográfico o fragmento de 

cenário que ficou na cidade de Taperoá. 

Percebemos também que o artefato cenográfico que ficou na avenida como 

esfinge solitária cria os movimentos de desterritorialização e os processos de 

reterritorialização, definidos por Deleuze e Guatarri (1997) como processos dinâmicos em 

perpétua ramificação rizomática. Portanto, identificamos três movimentos importantes no 
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processo de desterritorialização em Taperoá durante o espaço tempo em que a cidade se 

espetacularizou. 

 

 

 

 

1.5.1 Primeiro Movimento de Desterritorialização 

 

 

O processo em Taperoá teve início durante a construção da cenografia, a qual 

sendo sobreposta no casario, desterritorializou o espaço habitante, transformando o espaço 

cotidiano de Taperoá em uma cidade território da Rede Globo, onde se encontravam tantos 

técnicos e atores, como no PROJAC. 

Para os moradores, essa desterritorialização trazia a aura nobre do colonizador 

(Rede Globo), não mais para a sua sala, mas levava a sua sala para todas as salas do Brasil. 

Pela presença da tecnologia, perdia-se a noção do seu próprio território para se adequar a 

outro que lhe parecia superior. Essa transposição de micros poderes era efetuada como um 

processo de troca entre os moradores e a produção da Rede Globo. As casas que entraram 

para compor a cenografia participavam agora de um universo fantástico, enquanto os 

moradores perdiam sua rotina cotidiana pelo aluguel da sua propriedade; para o restante da 

cidade, as casas escolhidas começavam a fazer parte de uma hierarquia privilegiada, pois 

participavam do evento em que sua casa aparecia como cenário.  

 

 

1.5.2 Segundo Movimento de Desterritorialização 

 

 

Depois de construída a cenografia na principal Avenida de Taperoá, a cidade se 

transportou na imagem de A Pedra do Reino, narrado por Suassuna. Territorializava-se, 

assim, um espaço lúdico, imaginário, criado para o uso exclusivo das câmeras. Esse espaço 

irreal funcionava como um gerador de imagens, toda sua função estava a serviço do 
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espetáculo. Aquele espaço da pacata rua de Taperoá se transformava  num lugar da produção 

industrial televisiva brasileira, em que a cenografia passou a ser o sujeito da ação 

transformadora, em que cada centímetro dela foi edificado para receber uma luz especial, uma 

determinada angulação de câmera num determinado momento da representação, constituindo-

se como território estético a serviço das emoções, do jogo cênico e exaltando qualquer objeto 

que se movesse em seu perímetro. Formava-se o território espetacular de onde as imagens 

eram criadas e distribuídas diretamente para o PROJAC, onde se daria a edição da minissérie. 

Esse território espetacular era restrito à ação cênica, seletivo a atores e técnicos e apresentava 

a mesma grandeza sagrada que apresenta os palcos dos teatros. Como um sacrário sagrado o 

espaço da Cha da Bala produzia em segredo as cenas e as imagens que futuramente seria uma 

mercadoria para o consumo da industria televisiva, essa capacidade de produzir um segredo 

imagético tornava aquele espaço um dos lugares mais vigiados e cobiçados da região. 

 

 

1.5.3 Terceiro Movimento de Desterritorialização 

 

 

Depois de destruída a cenografia sobreposta sobre a casa dos moradores, o 

artefato cenográfico deixado no meio da praça se reterritorializa sobre a cidade (Figura 1.9). 

Podemos dizer que Taperoá se desterritorializou ao tornar-se uma cidade cenográfica da TV 

Globo durante as gravações; mas, hoje, com o artefato cenográfico deixado no meio da 

avenida, podemos dizer que ele territorializa a Rede Globo em Taperoá. Ao mesmo tempo, 

trata-se de algo completamente diferente: não mais a cenografia, nem uma imitação daquela 

cenografia da minissérie, mas uma ruptura de subjetividades.  

Para seus moradores, aquele artefato representa uma memória da produção da 

minissérie, da passagem da Rede Globo por Taperoá, um tempo permanente que não termina 

de passar. Mas, para os visitantes, aquele artefato cenográfico representa, entre múltiplas 

coisas, um portal que acessa o imaginário literário de Suassuna e resgata conjuntamente o 

sentido de pertencimento do lugar, a tal topolfilia (TUAN, 1980), que faz do espaço e suas 

subjetividades um local de valores refletidos nas relações sociais, culturais e econômicas. 

Essa multiplicidade de subjetividades é uma realidade constante na criação cenográfica 

urbana.  
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1.6 Cenografia e Imagem na Produção do Artefato  

 

 

É de grande importância, no entanto, distinguir as similitudes da cenografia com a 

imagem. A cenografia é a materialização da imagem real da coisa, assim como uma imagem 

também é uma reprodução de uma coisa real.  Ambas têm a mesma característica; não é a 

coisa que representam, mas se tornam a coisa que elas reproduzem de forma diferente.  

Sabemos que uma imagem fala mais que mil palavras, no entanto, diferentemente da 

cenografia, ninguém pode adentrá-la e percorrer seus espaços, sentir seu volume e tatear suas 

texturas. A imagem é um reflexo, enquanto a cenografia se estabelece fisicamente no espaço 

tridimensional.  

Quanto ao tempo, ambas podem ser efêmeras, mas a efemeridade de uma 

cenografia será sempre maior que o da imagem reproduzida. Foucault (1999) classifica tal 

similitude pela comunicação que elas fazem com as mesmas influências e com as mesmas 

paixões; assim, superpõe-se uma semelhança que é o efeito visível da proximidade. Dentro da 

classificação de similitudes propostas por Foucault (1999), a cenografia e a imagem estariam 

mais para uma espécie de conveniência, a qual ele chama de emulação, como se elas fossem 

libertadas da lei do lugar e atuassem imóveis, como se a conveniência espacial houvesse delas 

se rompido, e todos os elos da cadeia desatados e, assim, cada uma reproduzisse seus círculos 

de semelhança da coisa que representam, mas de maneira distante. Ele compara a emulação 

ao reflexo do espelho. A imagem e a cenografia refletem as coisas, mas não são elas. Posso 

vendê-las e usá-las, mas nunca vou ter a coisa real. Mas elas refletem o mundo e transmitem a 

sensação do real na maioria das vezes melhor que a realidade, e, por isso, se transformam em 

mercadoria. 

No mundo globalizado, as imagens em software photoshop produzem corpos 

belos, rostos jovens e paisagens exuberantes, em que as cores das coisas são impressionantes 

e os belos espaços nos fazem comprar passagens turísticas. Mas não é o que, na realidade, 

mostram. Cenografia e imagem, lados de uma mesma moeda, tornaram-se instrumentos da 

economia capitalista: pastiches, souvenirs, mercadorias do mundo pop para a sociedade do 

consumo.  

Nessa lógica espetacular de criação de imagens, Berenstein (2009) alerta que esse 

é um processo de construção de consensos. Os espaços públicos contemporâneos, assim como 

a cultura, também são vistos como estratégicos para a construção e a promoção dessas 
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imagens de forma consensual. Assim, em nenhum momento, no uso da cultura e dos bens 

imateriais de Taperoá para a minissérie, questionou-se sobre as dificuldades e problemas 

urbanos, nem foram  problematizadas as causas da economia estagnada de uma cidade do 

semiárido de uma cultura periférica. A obra de Suassuna foi utilizada como construção de 

consensos ao permitir que a cidade cenográfica de Taperoá fornecesse as imagens 

publicitárias para consumo televisivo imediato.  

O portal abandonado em Taperoá funciona como recurso de qualidade semântica, 

no sentido de atuar sobre a dimensão dos significados que conduzem, estrategicamente, à 

mensagem estética projetada pela cenografia como portal cultural, ponto de passagem de um 

lugar inóspito e insignificante para um mundo imaginário, espetacular, globalizado. 

 Hoje o portal não caracteriza nem dez por cento da cenografia utilizada na 

minissérie da Pedra do Reino, é apenas parte dela, como poderíamos chamar assim, um 

artefato cenográfico. Contudo, o artefato se estabelece como um dos pontos de partida dessa 

pesquisa como indicativo, gerador das transformações urbanas cotidianas em espetaculares. 

Como elemento agenciador, o artefato cenográfico territorializa novas subjetividades, 

reinventa um novo cotidiano, um cotidiano espetacularizado, ao mesmo tempo em que é 

também significante memória, como todos os artefatos largados ao longo das guerras e das 

civilizações. 

Os artefatos bélicos são expostos hoje nos jardins dos espaços militares ou em 

desfiles ou simplesmente nas fachadas das fortificações. Assim como os cenários, provocam 

em nossos sentidos uma reação de reaproximação com o todo do qual faziam parte. Os 

artefatos como fragmentos quebrados emitem subjetividades ao exibir suas formas, sugerem 

espaços de resistência, territórios memoriais, portais espaciais de tempo. Extirpados de uma 

realidade passada, continuam a sê-la, e, por menores que sejam tais objetos, sua exibição 

provoca imediatamente uma sensação real, pois eles são e estão ali como continentes.  

Ao olharmos a (Figura 1.10) do artefato Litlle boy, temos presente a sensação do 

terror que ela provocou em 06 de agosto de 1945 na cidade de Hiroshima. Ao sabermos que 

aquele artefato de 4 toneladas exterminou 70 mil pessoas, silenciosamente, nos provoca uma 

estranha sensação de terror. Seu designer exibindo formas retrô nos fala de um tempo 

distante, mas também torna presente a sensação de uma destruição histórica.   
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Figura 1.10: Little Boy, artefato bélico, a primeira bomba atômica do mundo a ser 

lançada em guerra, em 06 de agosto de 1945. Fonte: Wikipedia (2010). 

 

 

Essa mesma sensação aparece no uso de outros artefatos como imagens poderosas 

de representação. No cinema, é incontável a utilização de um artefato que funciona como 

cenografia e, como tal, fala de um contexto, de um continente, de uma realidade submersa. 

Como um verdadeiro iceberg, os artefatos materializam muito mais que uma pura cenografia, 

pois eles carregam em si a sensação da coisa que foram. Lançam, ao nosso imaginário, 

subjetividades diversas e conseguem criar uma nova territorialidade, um novo significado 

espacial.  Artefatos e cenários têm os mesmo atributos, criam mundos comuns carregados de 

referências emocionais e podem dilatar espaços criando imagens e territorializando novos 

significados. No filme Terra Estrangeira, de Walter Salles, de 1995 (Figura 1.11), foi 

utilizado como cenário uma carcaça de um cargueiro.  

Largado numa praia deserta, ele funciona como um artefato naval na medida em 

que, mostrando o seu estado de abandono, continua exibindo suas propriedades gigantescas e 

suas características do que era, ou seja, ele mostra o declínio de uma frota sem perder a 

representatividade dela. A cena bem realizada do final do filme mostra dois jovens emigrantes 

brasileiros numa praia distante do litoral português. O artefato cenográfico representa suas 

vidas emigradas sem chances de futuro na década neoliberal – os anos 1990 e os diálogos são 

sugestivos, pois relacionam suas vidas com o artefato cenográfico. 
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Figura 1.11: Terra estrangeira, direção de Walter Sales, fotografia de Walter 

Carvalho, 1995. Fonte: Telacrítica. 

 

 

A produção de imagens relacionadas às atividades dominadas pelas categorias do 

ver é mostrada por Debord (1992), como uma incessante mercadoria de exibição, criando o 

espetáculo. Segundo ele, as imagens constroem e moldam o espetáculo, materializando em si 

o capital, em tal grau de acumulação que se tornou imagem. 

Esta pesquisa está determinada a compreender como a cidade de Taperoá 

transformou sua imagem a partir de uma cenografia. Quais os mecanismos que a elevaram a 

essa condição e, principalmente, que mudanças no espaço e mentalidades ela provocou.  

 

 

1.6.1 Artefatos Cenográficos - Ilhas Desertas 

 

 

 
Figura 1.12: Artefato cenográfico deixado pela Rede Globo de Televisão na 

avenida principal de Taperoá. Fonte: Arquivo de pesquisa (2010). 

 

 

Seis anos depois de terminada a minissérie em Taperoá, o artefato cenográfico 

deixado na avenida principal permanece intacto (Figura 1.12). Sua posição estratégica forma 



44 
 

uma ilha inusitada, como uma invenção espetacular que modifica até hoje o cotidiano da 

cidade pelo poder de sua transformação semântica. Foi esse elemento cenográfico e sua 

história que deram inicio à pesquisa. Ele representa o nosso protótipo inventivo e, a partir 

dele, desenvolvemos a ideia dos artefatos cenográficos na qual está depositada a hipótese se 

seriam eles os agentes transformadores dos ambientes em espaços espetaculares. Precisaremos 

relacionar tais equipamentos e seus usos para entender como funcionam. Que estratégias são 

utilizadas por esses artefatos na formação do espaço espetacularizado? 

Fazendo uma relação com o conceito elaborado por Deleuze (2005), para 

compreendermos a formação das ilhas originarias e continentais, poderemos entender como 

funciona o artefato cenográfico na invenção do cotidiano espetacular em Taperoá. 

Assim como a ilha, o artefato está separado de seu continente, o cenário da 

minissérie. Sozinho, forma um espaço ―derivado, nascido de uma desarticulação, uma 

fratura”, daquilo que era hegemônico. Não compõe mais uma cenografia em sua inteireza, 

mas sobrevive pela absorção daquilo que o retinha.  

Como na ilha, o artefato é também aquilo ao que se deriva e, como a ilha, “é 

também a origem”, dessa forma, o artefato cenográfico se transforma também naquilo que 

sempre foi de origem. Como Deleuze não exclui separação e criação, podemos dizer que o 

artefato retoma o movimento de sua produção. O movimento da imaginação do homem que, 

criando uma ilha totalmente original, como a cenografia da minissérie, criou uma ilha ―tão 

somente-derivada”. Essa seria a razão, segundo Deleuze, de que toda ―ilha-artefato‖ é e 

permanecerá sempre deserta.  

Nesse universo de imaginação, ―o homem não rompe o deserto, apenas sacraliza-

o” (DELEUZE, 2005). Podemos dizer que aquele artefato em Taperoá nunca será habitado 

por seus moradores, pois ele é, em si, o sonho do homem, geografia recriada por seu 

imaginário. Túmulo deserto que convive cotidianamente com uma cidade-continente, 

envolvendo-a por todos os lados. No entanto, mais que ser um deserto, ele é deserdado do 

cotidiano. Por mais que aquele artefato represente toda a saga fantástica da Pedra do Reino, e 

sua inclusão no mundo virtual da mídia, ele não deixa de ser uma ilha deserta, pois não há uso 

de seus moradores daquele artefato no cotidiano da cidade. Para modificar essa situação, seria 

preciso se ―operar uma redistribuição geral dos continentes, do estado dos mares, das linhas 

de navegação” (DELEUZE, 2005). Com isso, podemos dizer que o estado real do artefato é 

ser ilha e, como essência material, ser puramente imaginário, e não real; mitológico, e não 

somente geográfico, mas por esse poder de criar novos territórios deixa de ser ilha e se faz 

continente. 
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A primeira dedução que fazemos é sobre a invenção do artefato. A criação dos 

artefatos está submetida aos caprichos dos homens, que inventam seu destino segundo seus 

interesses. Assim como o lendário Cavalo de Troia, os artefatos têm destino certo e função 

definida no contexto urbano. Podem ser erguidos de forma camuflada, como na história de 

Troia, ou aparentemente visíveis como no caso de Taperoá, mas a sua construção no espaço 

urbano é sempre realizada seguida de uma mise en scène na qual os poderes estabelecem 

metas e definem novas imagens identitárias daquele lugar que irão nortear o espaço como um 

marco gerador, uma invenção capaz de transformar o cotidiano urbano. 

 A segunda dedução que o torna artefato cenográfico é a sua capacidade de dilatar 

o espaço, de gerar novos territórios, ao mesmo tempo em que cria uma ruptura no espaço 

circundante de forma espetacular, rompendo a convenção do cotidiano ordinário da cidade. 

Funciona primeiramente como uma ilha, que não fazendo parte daquele espaço por sua forma 

estranha e diferenciada, depois rompe com o cotidiano das formas estabelecidas para criar 

novos territórios. 

Uma terceira dedução se torna evidente na forma subjetiva de reinventar o espaço 

cotidiano. Assim como ilhas territorializam seus novos mares silenciosamente, também os 

artefatos cenográficos os fazem criando espaços imaginários e subjetivos; dessa forma, 

ocupam espaços imateriais ou espaços de representação, de pura emulação. Assim, os 

artefatos cenográficos se relacionam diretamente na criação das imagens signos urbanos, 

favorecendo a expansão do estado espetacular. 

Para compreender as relações do artefato cenográfico com o campo social, 

político e estético, é preciso entender as relações do poder simbólico, descrito por Bourdieu 

(2010) e, assim, identificar as condições criadas pelo artefato de inventar um cotidiano 

espetacular.    

A primeira relação do artefato com o espaço urbano se dá pela sua capacidade de 

transformação do lugar, pelo poder de dissimulação da realidade, através da transfiguração 

espacial. A primeira lei que estabelece esse objeto com o artefato cenográfico se dá por uma 

ação puramente contraditória, através de dois movimentos: a ruptura e a continuidade. Como 

ruptura, ele transforma drasticamente as atividades cotidianas e estabelece suas próprias leis 

espetacularizadas, ao mesmo tempo em que permite a continuidade das ações desenvolvidas 

no espaço, pois se apresenta aparentemente como uma ilha inerte e impassível, mas se 

relaciona com o movimento urbano, uma vez que sua ruptura se dá de forma subjetiva e 

silenciosa.  
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Para entender essa primeira lei será preciso observar os trabalhos de René 

Magritte, que pintava quadros surrealistas, ou realismo mágico durante os anos 30, criando 

imagens perturbadoras e desconstruídas, logrando desafiar as percepções do público. 

Influenciado pela pintura metafísica de Giorgio de Chirico, a pintura de Magritte dá novos 

significados aos objetos comuns, mas de uma forma inusitada. Ao contrário do automatismo 

surreal, o seu trabalho surge da justaposição pensada, criando uma imagética poética e 

exortando à hipersensibilidade do público. Os resultados são objetos híbridos, como em O 

Retrato, de 1935 (Figura 1.13) ou La Durée poignardée, de 1938 (Figura 1.14). Os motivos 

eram muitas vezes quotidianos: árvores, janelas, portas, cadeiras, pessoas, paisagens. Magritte 

não procurava o obscuro e recusava o significado dos sonhos e da psicanálise; pelo contrário, 

procurava, através da terapia de choque e da surpresa, libertar da sua obscuridade as visões 

convencionais da realidade, jogando com a lógica do espectador: há nos seus quadros uma 

necessidade de reagir ao fenômeno da vida cotidiana, criando algo inesperado. Um quadro de 

Magritte será sempre um objeto de reflexão. O sentido está muitas vezes escondido e é alvo 

de muitas interpretações. E as questões acerca das suas criações ainda pairam no ar formando 

uma aura de mistério. Em 1928, Magritte já tinha deixado uma pista para a leitura da sua obra 

com A traição das imagens, pintado em Cadaqués (Catalunha), na companhia de Dali. Por 

baixo do cachimbo, podemos ler as palavras Ceci n'est pas une pipe (Figura 1.15), uma 

aparente contradição. Contudo, ele resume a filosofia de Magritte, trata-se da imagem de um 

cachimbo que, assim como os objetos pintados em seus quadros, não satisfazem a necessidade 

do objeto real. 

O artefato cenográfico tem as mesmas qualidades dos objetos desenhados por 

Magritte, na medida em que não representam o objeto real que ele exibe e também porque, 

assim como os objetos surrealistas, proporcionam relações de transformações espaciais. 

Elaborados como um elemento inesperado na paisagem urbana, os artefatos cenográficos 

promovem no transeunte um fenômeno de reação espontânea capaz de alterar a vida 

quotidiana da cidade.  

A segunda relação do artefato cenográfico com o espaço urbano se dá por duas 

propriedades que relacionam o artefato com a preservação da reprodução espetacular: a 

conservação e a superação. A conservação, no sentido de manutenção, de preservação dos 

ambientes construídos, edifícios históricos ou áreas afins como patrimônios do estado 

espetacular, promulgadas através de propagandas estabelecidas pela mise en scène na 

implantação do artefato. A superação se estabelece como objetivo a longo ou em curto prazo, 
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como um alvo definido ou subjetivo e, muitas vezes, inatingível. Mas, na maioria das vezes, o 

artefato representa a própria superação de uma área urbana degradável. 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.15: A traição das imagens, Magritte, 1928. Fonte:Archives ReneMagritte, 2011. 

 

 

Ele se estabelece como uma renovação espacial e, dessa forma, ele representa a 

capacidade de superação dos espaços abandonados pelo fluxo dinâmico da cidade, através da 

ideia da invenção. É a invenção do artefato urbano que promove um revirar de mundos 

internos e externos no sentido de que ele afeta não somente a atenção do campo visual urbano, 

mas ele dilata esse campo com o poder de sua subjetivação. 

Figura 1.13: O retrato, de Magritte, 

1935. Fonte: Archives Rene Magritte 

(2011).   

Figura 1.14: La durée poignardée, 

Magritte,1938. Fonte: Archives Rene 

Magritte (2011).   



48 
 

Ao romper o normal cotidiano como atração de algo novo espetacular, exige de 

seus visitantes, assim como uma esfinge, uma decifração. O artefato cenográfico trabalha 

numa lógica de produção e manipulação dos signos sociais defendidos por Baudrillard (2009, 

p. 79), como processos fundados nas práticas de consumo, nas quais os artefatos se inserem e 

tomam seu real sentido. Nesse processo de consumação definido por Baudrillard, os artefatos 

podem ser analisados sobre dois aspectos fundamentais:  

1. “Como um processo de significação e de comunicação, fundados sobre os 

códigos ou as práticas de consumo”. Aqui eles funcionam como um sistema 

de troca e equivalem a uma linguagem.  

2. “Como processo de classificação e de diferenciação social”. Aqui os artefatos 

se inserem não somente como objetos de diferentes significados inseridos num 

código, mas como valor legal numa hierarquia. Tomam uma posição 

estratégica em que determinam seus fundamentos específicos na distribuição 

dos valores de outros significados sociais, tais como: saber, poder, cultura etc. 

 Para compreender o uso dessas duas variantes pelo artefato cenográfico, 

precisamos conhecer um evento contemporâneo em que o artefato cenográfico se tornou 

símbolo de resistência do poder cultural e da memória de uma nação, firmando-se como um 

dos maiores eventos de celebração do mundo contemporâneo. O Tribute in Light (Figura 

1.16), uma instalação possante, um artefato cenográfico montado no dia 11 de março de 2002, 

exatamente no vazio do edifício World Trade Center, em Nova York. Com 88 refletores de 

luz criando duas torres de luz colocadas lado a lado, com um quilômetro de altura, essa 

escultura de luz azul criou um cenário cheio de simbologias. Visível a 20 quilômetros de 

distância, o artefato parece imprimir no ar o poder visível de uma nação na luta contra o 

terrorismo: ao mesmo tempo em que desmaterializa as torres gêmeas num efeito de luz e 

memória, as torres se materializam cenicamente diáfanas e onipresentes em todas as noites na 

cidade de Nova York, durante trinta e dois dias da celebração. Como cenário de celebração, a 

cada aniversário da tragédia do dia 11 de setembro o artefato repete inexoravelmente um 

ritual num tempo cíclico. 
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Figura 1.16: Tribute in light, Nova York, 2002. Fonte: Google (2012). 

 

 

 

Seguindo o pensamento de Baudrillard (2009) nas práticas dos signos e na 

produção de suas imagens, podemos dizer que o artefato se insere nesse pensamento mágico 

dos mitos, à medida que elabora mudanças na história do lugar, através da consumação de 

suas imagens, dos fatos e informações ocorridos sobre ele, no sentido de ―conjurar o real nos 

signos do real” (BAUDRILLARD, 2009, p.30). Através da imagem do artefato cria-se a 

consumação do lugar, uma vez que ela universaliza os fatos em tempo real. Numa 

comunicação de massa surpreendente e atualizada pela velocidade da informação dá-se a 

dramatização espetacular cuja distância existente entre o médium e o artefato é sua 

comunicação reduzida a signo, a imagens no tempo real. 

Quando a cidade de Taperoá foi invadida por curiosos, cineastas e jornalistas, eles 

traziam uma sede da busca do real, sobre aquelas imagens que eles viram nos meios de 

comunicação de massa. Procuravam o coração do evento, a realidade, para transmitir a 

reportagem do olho do furacão. O que Baudrillard chama da ―vertigem da presença total‖ no 

evento. Como um documento verdade realizado frente a frente com seus personagens, os 

jornalistas criavam ―a vertigem da realidade” em que o software fotoshop, o flash e a 

cenografia da minissérie traduziam a máxima da sociedade de consumo: ―a verdade da coisa 

vista televisionada, magnetizada não existe, mas é o mais verdadeiro que a verdade que conta. 

O de ser sem ser, o fantasma‖ (BAUDRILLARD, 2009, p.31). 

Dessa forma podemos dizer que os artefatos cenográficos, investigados a partir da 

experiência de Taperoá, estão inseridos na sociedade do consumo e utilizam estratégias para a 
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sua divulgação, através das tecnologias digitais, como comunicação de massa. Estão os 

artefatos associados na negação do real a partir de suas associações semânticas, na construção 

de um novo ambiente, em que o cotidiano é colocado também como matéria de consumo. 

Percebendo o cotidiano com uma extensão das esferas política, cultural e social, podemos 

dizer que o artefato se inseriu no cotidiano como um espaço de abstração, para fugir desse 

mesmo cotidiano. Seria o artefato uma ambiência arquitetural criado como um invento para 

transformar o espaço urbano? Seria então artefato cenográfico, a mercadoria urbana para 

promover o estado espetacular? Para responder tais questões precisamos também conhecer o 

campo da cenografia como arte geradora do artefato cenográfico, a espetacularização e seus 

meios de reprodução do espaço cênico, bem como sua repentina invasão do espaço urbano. O 

que será desenvolvido nos capítulos que se seguem. 
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CAPÍTULO II - A ESPETACULARIZAÇÃO URBANA ATRAVÉS DA IMAGEM  

 

 

A imagem, em verdade, está na mente do sujeito, surge como um grau de associação 

ativa que ultrapassa a organização material da obra e as suas disposições formais. E 

é essa estrutura ativa que vai dar o referencial de significação. Assim sendo, torna-se 

necessário ressaltar que a imagem projetada a partir de uma obra não resulta da obra, 

mas da memória. Ela desempenha um papel fundamental no processo de criação e 

recepção das obras de arte (GONÇALVES, 2004, p.76). 

 

 

O conceito de imagem da cidade voltou depois dos anos 60 a ser ponto de 

observação e discussão, ao construir um campo autônomo de investigação cada vez maior 

para compreender o comportamento urbano frente à contemporaneidade. Lamas (1992) 

aponta os trabalhos de Gordon Cullen e Lynch, ambos dos anos 60, como um dos precursores 

do estudo da cidade a partir de suas imagens. Cullen demonstrou que o ambiente provoca uma 

reação emocional no homem por três vias, a óptica, o lugar e o conteúdo. A partir desses 

conceitos, Cullen aponta que uma das maiores finalidades urbanísticas é o de manipular os 

elementos de uma cidade de modo a provocar impacto nas nossas emoções. Para Lynch, a 

imagem da cidade é determinante para o comportamento social e psicológico dos habitantes, 

além de ser uma imagem coletiva como um denominador comum das inúmeras imagens 

pessoais de cada habitante. A tese de Lynch evidencia a importância da imagem como 

elemento de concepção urbanística e como antítese funcionalista. Ao contrário de Cullen, 

Lynch opera em grande escala e estabelece interligações entre elementos maiores e menores, 

e os canais de correspondências entre imagens e comportamento humano. 

 No entanto, os conceitos formados em torno da imagem da cidade tomariam 

rumos espetaculares na contemporaneidade. Para compreender a organização histórica da 

expansão do espetáculo na paisagem urbana da contemporaneidade, precisamos conhecer as 

investigações sobre as imagens representacionais dos espaços arquitetônicos analisados por 

Boyer (1994), o qual mostra que a pictorização do espaço e tempo na construção das cidades 

estilhaça nosso lugar urbano e nos confronta com um sistema completamente totalizado do 

capitalismo tardio de alcance global, mas, não oferece nenhuma solução virtuosa com a qual 

poderíamos confrontar crises contemporâneas, nem nos permitir nos opor e resistir ao 

desenvolvimento desigual de nossas cidades e nações. Boyer (1994) parte do exemplo dos 

tableaux vivants, atos teatrais formados por imagens congeladas que eram exibidos entre os 
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atos como parte de um show de variedades e mostra tais eventos como composições 

realmente estudadas e intencionalmente arranjadas a fim de copiar e imitar a arte, e não a 

realidade. De um maneira análoga, ela compara a arte nostálgica da arquitetura 

contemporânea de preservação histórica ao estilo tableaux vivants do século XIX. Na medida 

em que apresentam um corte particular ou reenquadramento de uma realidade urbana, essa 

arquitetura de preservação se mostra como arte do entretenimento comercial e do imaginário 

viajante, ao colocar a cidade contemporânea como contentora das imagens-espetáculos, 

quando oferece visões cenográficas baseadas na arte da verossimilhança. Tais consensos 

partem também da esfera pública; dessa forma, a cidade vem sendo fragmentada em 

ambientes visuais privatizados do entretenimento de massa. Os esforços do design urbano 

contemporâneo e preservação histórica testemunharam, na repetição histórica de distritos, 

revitalizações, avenidas reembelezadas, que aparecem em quase todas as grandes cidades do 

mundo ocidental, implicando que esses gestos capturam uma fantasia popular. 

Boyer (1994) mostra que um senso estranho de urbanismo invade agora essa 

cidade de desconstrução, cheia de inconsistências, fraturas, e vazios. Zonas históricas 

homogeneizadas protegidas pelos seus valores arquitetônicos e cenográficos são justapostas e 

jogadas contra áreas de superdesenvolvimento, enquanto containers de arquitetura 

monumental são projetados intencionalmente para voltar interiormente às ruas urbanas e 

internalizar seus próprios espaços públicos e serviços nas camadas privadas de lojas, 

restaurantes, escritórios e condomínios. Para Boyer (1994), a paisagem urbana vem se 

tornando uma mera decoração. Memórias se tornam fragmentos reinscritos nas fachadas 

preservadas e propõem um novo significado, criando um jogo de citações e alusões. Na 

cidade contemporânea, as imagens mudam o foco e o significado de forma que a definição do 

lugar é um composto de estratos fragmentados e de camadas que se movem. Para Boyer, o 

turista viaja através do tempo e espaço, alternando perspectivas, experimentando fragmentos 

diversos e permutações que nunca podem coalescer numa visão coerente.  

Assim, Boyer nos mostra como o espetáculo da reestruturação espacial dos 

centros urbanos americanos e europeus foi arranjado a partir dos anos 70-80, como estilo de 

preservação nostálgico do passado, transformando seus patrimônios arquitetônicos em city 

tableaux arranjados para consumo visual. Essa preservação histórica das imagens tradicionais 

da cidade se tornou grandes instrumentos envolvidos na reconstrução em massa dos espaços 

urbanos e, enquanto isso, o direito de possuir a imagem histórica da cidade foi transferida do 

domínio privado para o público. Embora a apropriação pública de uma imagem, a princípio 

privada, seja aceita como necessária como proteção de uma herança coletiva, a política 
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econômica das duas últimas décadas provocou uma reviravolta nesses tableaux históricos 

quando posicionados contra o pano de fundo de toda uma cidade cujo uso está sendo também 

reestruturado. Porque, segundo Boyer (1994), esses city tableaux desviam a atenção do 

espectador para bolsões de divertimento e exibição cenográfica, fechando a cortina mais 

próxima de suas molduras de proteção, de forma que as áreas negligenciadas e abandonadas 

não fossem mais visivelmente aparentes.  

O espaço urbano na última metade do século XX, segundo Boyer (1994), foi 

homogeneizado em escala global. Aeroportos, sistema rodoviário, arranha-céus no centro das 

cidades e a expansão suburbana aparentam ser a mesma por todo o mundo. Em cada cidade, 

entretanto, o espaço é fragmentado em diferentes distritos de trabalho, lazer, e moradia; 

hierarquizados conforme o valor das propriedades, revitalizado e reestruturado com 

movimentos de capital, mas a preservação histórica e arquitetônica se consagrou como uma 

das diretrizes desse desempenho espetacular onde, 

 

 

constantemente reconstroem, restauram, relocam, reciclam, e reavaliam o que uma 

vez foi abandonado, negligenciado e ignorado, ineficiente e não funcional, numa 

dinâmica onde o consumo e o entretenimento se reorganizam de forma massiva 

(BOYER, 1994, p. 411). 

 

 

A preservação histórica tem, assim, adquirido um nível de controle instrumental 

sobre a estética e visual da cidade, pois, hoje, a preservação histórica se apresenta como  

arquitetura cenográfica e desempenha um papel importante ao atribuir novos significados à 

cidade, remetendo ao aparecimento de uma série de espaços discursivos e lugares para trocas 

de conversas e de coisas escritas, tais como clubes, cafés, jardins agradáveis e lugares de 

diversão, até peças teatrais, números circenses e livros realistas. Daí, Boyer afirmar que na 

dinâmica da preservação da memória, o espaço privado foi transformado em espaço público, 

e assim o espaço urbano da esfera pública se transformou num ―espaço público, fictício e 

universal‖. Mesmo acreditando que seja um processo inevitável, Boyer (1994) admite que 

reduziu,  irreversivelmente, a esfera pública contemporânea a uma arena onde interesses 

privados competem na divisão do bolo dos espaços urbanos, exibindo mais opções de 

consumo. 

Boyer (1994) acredita que esse processo de espetacularização, que reduziu 

universalmente a esfera pública, tenha sido inevitável dentro do processo capitalista, no qual 
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os interesses privados competem numa dinâmica consumista. Dentro dessa evolução, os 

interesses privados começaram a patrocinar a preservação histórica e, assim, o design da 

cenografia urbana recebeu do controle público as suas regulações. Agindo como um 

conjunto, a esfera pública comercializante tem também solicitado acesso direto à esfera 

privada para promover a fantasia e a imaginação, desviando-as em direção ao consumo. 

Assim, as composições históricas arquitetônicas formaram o que Boyer identifica como city 

tableaux, em que os estilos de vida foram vendidos e construídos, transformando a paisagem 

urbana contemporânea em fragmentos conflituosos, onde a cidade se parece mais com um 

museu a céu aberto.  

Cada fragmento cenográfico se torna um quadro estático, alguns capturam os 

modismos e estilos da arquitetura e design urbano, outras criticam sobre as noções públicas e 

privadas de espaço. 

Boyer (1994) afirma, a partir de um discurso historicizado, que a cidade 

contemporânea alcançou o controle sobre seu passado com a expansão da estética modernista, 

criando um modelo que é, inevitavelmente, reorganizador e hierarquizador para seu próprio 

efeito. A duplicação e repetição dos fragmentos como organização espacial, criando a city 

tableaux, chamam nossa atenção para a imagem capitalizada, transformando tais locais como 

privilegiados. Os mesmos espaços alguns anos atrás foram áreas degradadas que os resquícios 

da cidade que os planejadores modernistas ignoraram; agora, foram reciclados como 

espetaculares imagens gigantes para aumentar a arte do consumismo, fazendo com que 

espectadores têm respondido positivamente aos suaves e fictícios prazeres oferecidos nesses 

novos teatros públicos do capitalismo. 

Para Boyer (1994), o espetáculo foi uma tentativa de colonizar a esfera da vida 

cotidiana, para estender o mercado capitalista dentro da arena privada de lazer e estilos 

pessoais e dentro do cenário público das avenidas e das paisagens arquitetônicas. Como o 

mercado consumidor desenvolveu ―o novo mundo das avenidas gigantes e das lojas de 

departamento‖, ele alterou a cidade do século XIX, produzindo novas formas urbanas e novos 

tipos de construções em que a imagem é o veiculo de transporte mais vertiginoso do mundo, 

das extravagâncias dos museus a céu aberto aos entretenimentos de massa. A paisagem 

urbana é transformada em uma escora de segundo plano para os displays gráficos dos 

letreiros, placas de neon e propagandas: uma nova visualidade é introduzida na paisagem 

urbana ao reduzir a linguagem da arquitetura a sinais, códigos de mídia, estilos ou moda. A 

imagem comercial conjuga o imaginário artístico e popular e remove a fronteira que separava 

o viajante observador e sensível, ao longo das ruas das cidades, para passeios e consumo dos 



55 
 

espaços cenográficos. Boyer garante que esse museu contemporâneo possui consumismo em 

seu próprio âmago, pois, o dinheiro utilizado para preservar suas estruturas históricas e manter 

o ambiente de lojas vem do rendimento que essa rua de lojas consegue produzir. Por isso, 

Boyer (1994) conclui que no atual mundo de propaganda ―é o ambiente que vende”; são as 

narrativas de aventuras e de conquista compensadoras que preenchem o desejo nostálgico do 

espectador e que o induz ao consumo, de tal forma que a função dos tão bem construídos city 

tableaux, associados à publicidade, ofuscam a distinção entre o palco e realidade. Boyer 

conclui que tais cenários arquitetônicos criam atmosferas de lugares e histórias exóticas e isso 

vende muito bem, porque responde a uma necessidade emocional e sensorial, que estilos 

modernos nunca conseguiram preencher. 

 

 

2.1 A Espetacularização do Semiárido Urbano Através da Imagem Televisiva 

 

 

A espetacularização do espaço cotidiano em Taperoá se manifestou através da 

imagem da sua cultura, aliada a uma produção industrial televisiva de consumo intenso e 

popular, de forma que o espetáculo urbano se estabeleceu na esfera da cultura pela 

transformação do espaço cotidiano em cenário espetacular e se propagou pela midiatização 

das imagens, primeiramente, com uma produção televisiva e, depois, através das redes sociais 

globalizadas.  

Na sociedade histórica dividida em classes, Debord (1997) define a cultura como 

esfera geral do conhecimento e das representações do vivido. Em Taperoá, a cultura já tinha 

se estabelecido, primeiramente, como referência na obra literária de Suassuna (2004), e, 

depois, serviu de roteiro para a elaboração da minissérie e, especialmente, de cenário, que 

representava uma Taperoá ancestral. Na sociedade do espetáculo conceituada por Debord, a 

cultura é o lugar da busca da unidade perdida e nessa busca a cultura nega a si mesma 

(DEBORD, 1997). 

Os habitantes de Taperoá nunca se reconheceram na minissérie, primeiro pelo 

nível hiperbólico da obra literária de Suassuna e, depois, pela representação inusitada da 

direção da minissérie televisiva, que criou uma Taperoá fantástica e alegórica, tornando-se, 

aos olhos dos habitantes, uma cidade totalmente outra, transformada em algo simplesmente 
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irreal e ilusória. Mas, mesmo assim, os habitantes tomaram parte do espetáculo, primeiro, 

como mão-de-obra na produção artesanal dos figurinos e cenários; depois, como atores 

figurantes e, finalmente, quando terminou a minissérie, quando voltaram às suas casas e 

tomaram posse do cenário. Preservando as cenografias sobrepostas às suas fachadas, 

apoderaram-se do espetáculo: podemos dizer que os habitantes, pelo uso do cenário como 

propriedade, participavam agora como produtores culturais do espetáculo urbano. ―Na 

sociedade do espetáculo, tudo que era vivido cotidianamente tornou-se uma representação” 

(DEBORD, 1997). Essa representação se tornou possível pela justaposição de cenários e, diria 

Debord, pela acumulação de espetáculos.  

Debord, analisando as formas da criação do espaço espetacularizado no mundo 

urbano, conclui que sua instalação se manifesta através de um ―centro unificador‖ (DEBORD, 

1997). Esse centro unificador, na verdade, é um centro de passagem entre um equilíbrio 

ameaçado da realidade e a desordem dinâmica de tudo que é o espetáculo. Podemos dizer que 

o centro unificador é a verdadeira instalação espacial urbana do espetáculo criada pela festa, o 

teatro ou a arte. Em Taperoá, esse centro unificador se manifestou duas vezes: 

O primeiro centro unificador criado em Taperoá foi exatamente a cidade 

cenográfica sobreposta às casas dos moradores, na medida em que esse cenário alterou o 

espaço cotidiano e o colocou em desordem. Por outro lado, esse espaço cenográfico 

expressava uma dinâmica industrial de estúdio para uma produção televisiva, funcionando 

como um espaço gerador artístico onde a câmera e os artistas criaram as imagens da obra 

audiovisual da Rede Globo de Televisão. Determinado por uma cenografia sobreposta às 

casas dos moradores, o primeiro centro unificador representava um espaço fechado à 

comunidade e reservado apenas aos artistas e técnicos: ao mesmo tempo em que esse centro 

era apenas uma rua perdida de Taperoá, era também uma extensão do PROJAC e o lugar de 

produção industrial das imagens. 

Um segundo centro unificador se formou a partir do primeiro, quando os 

moradores voltaram para suas moradias e, permanecendo com as cenografias superpostas às 

suas residências, passaram a morar dentro de um cenário fantástico. Estava também instalada 

a desordem cotidiana quando os moradores passaram a preservar tais cenografias e 

incorporaram às suas vidas cotidianas os horários das visitas dos turistas. Os moradores 

construíram uma dinâmica na qual o real se misturava à ficção, através da cenografia, de 

forma que incorporaram o espetáculo ao seu cotidiano e a cenografia, como centro de 

unificação espetacular, colocou-se no papel de mercadoria. Debord (1997) diz que o 

espetáculo é o momento em que a mercadoria ocupou totalmente a vida social. Primeiro, a 
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cultura de Taperoá vendeu seus arquétipos e suas imagens para participar da sociedade  

espetacular, confirmando o que Debord (1997)  afirma sobre a cultura  e sua reversão integral 

em mercadoria vedete da sociedade do espetáculo; a mesma operação ocorre também quando 

os moradores inverteram o uso espacial, senão vejamos: 

 

 

o espetáculo que inverte o real é efetivamente um produto da atividade social efetiva 

que se desdobra quando  a realidade vivida é materialmente invadida pela 

contemplação do espetáculo e retoma em si a ordem espetacular (DEBORD, 1997, 

p. 370). 

 

 

As imagens da minissérie, além de possibilitarem arte televisiva do 

entretenimento, alimentaram uma rede de produtos comerciais, produzindo, assim, a cadeia de 

consumo. Por outro lado, as imagens trabalhadas por alta definição para a minissérie exibiam 

uma cidade que não existia dentro do espaço urbano da pequena Taperoá.  A real Taperoá 

passava por uma crise de identidade na medida em que a imagem do espaço real de Taperoá 

figurava nos sites e blogs dos moradores como a cópia da cidade cenográfica, fazendo com 

que o espetáculo continuasse como a inversão concreta da vida real, em que a imagem é mais 

importante que a coisa real. 

Para Brugger (2010, p. 42), na sociedade do espetáculo, o capital cultural perdeu 

espaço para o capital de imagem. O individualismo e a competitividade são as palavras de 

ordem da cultura contemporânea. Uma cultura, diz Brugger, que privilegia cada vez mais o 

narcisismo em oposição a um melhor relacionamento entre o indivíduo e a coletividade. As 

cenografias urbanas estão inseridas num mercado de competitividade entre cidades 

alimentadas por essa produção de imagens.  

Após a exibição da minissérie de Taperoá, a cidade foi inserida na rota do turismo 

das cidades cenários da região. Assim como a cidade de Cabaceiras, conhecida como a 

Roliúde Nordestina, a cidade de Taperoá entrou na competição dos atrativos turísticos de sets 

de filmagens do Nordeste, a tal ponto que a própria população teve que investir no setor de 

hotelaria para receber os turistas, criando mais duas pousadas na cidade. 

A sociedade do espetáculo, segundo Debord, é dominada pelas categorias do ver, 

mas não se resume num conjunto de imagens, mas, sim, numa relação social entre pessoas, 

mediada por imagens e, como tal, se torna o ―âmago do irrealismo da sociedade real‖.  O 

espetáculo em Taperoá se estabelece pelo efeito da divulgação das imagens no meio 
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sociocultural como forma de entretenimento e assim transformada em mercadoria, 

culminando com a máxima de Debord (1997), segundo a qual ―o espetáculo é o capital em tal 

grau de acumulação que se torna imagem‖. Por outro lado, a presença da espetacularização 

imagética em Taperoá se faz também pela presença do exótico, de uma cidade do semiárido, 

periférica, distante e isolada dos centros urbanos. Ela se apresenta ao mundo como superior 

pela sua originalidade e pequenez; além de ser uma mera realidade isolada, ela foge 

totalmente aos padrões urbanos das grandes cidades das quais está separada. Segundo Debord 

(1997), o espetáculo nada mais é que a linguagem comum dessa separação, pois, o que chama 

atenção dos espectadores é apenas ―uma ligação irreversível com o próprio centro que os 

mantém isolados‖. Mas a presença espetacular não mudou totalmente essa realidade do 

isolamento urbano em Taperoá para uma economia crescente e produtiva, conforme Debord 

(1997): ―o espetáculo reúne o separado, mas o reúne como separado”. 

Os efeitos transformadores em Taperoá, para serem compreendidos, será preciso 

vê-los sob outra luz, em que o seu poder de subjetividade seja mais visível. Para uma análise 

desse porte, onde são inseridas imagens de uma cultura particular numa produção industrial 

como a televisão, será preciso se debruçar sobre os conceitos teóricos de Bourdieu no campo 

do poder simbólico. O poder simbólico conceituado por Bourdieu tem um valor primordial, 

uma vez que sua força não reside exatamente nos sistemas simbólicos, mas se define numa 

relação determinada – e por meio desta – ―entre os que exercem o poder e os que lhe estão 

sujeitos‖ (BOURDIEU, 2010). Sua teoria possibilita relacionar as microações práticas em 

sincronia com as tendências macroestruturais da cultura.  

As imagens veiculadas na minissérie produziram uma dinâmica na economia da 

cidade de uma forma espetacular. Além do aumento da receita habitual, os moradores 

passaram a gerir negócios, como lojas de artesanato, casas de cultura, além de promoverem 

oficinas de teatro, vídeo e apresentações culturais. Todas essas ações de acréscimo dos valores 

culturais facilitaram a obtenção de capital econômico e o status social.  Podemos dizer que as  

imagens de Taperoá tinham um valor de capital simbólico, o qual criou a possibilidade de 

acesso ao capital econômico. 

A produção de imagens como capital simbólico em conflito com o conceito dos 

habitus tradicionais em Taperoá gerou rupturas que se mostraram inovadoras nos novos 

serviços urbanos da pacata cidade, como a explosão das lan houses, sorveterias e lojas de 

souvenirs espalhadas pelo centro da cidade. Mediadas pelas opções que o campo de poder 

simbólico oferecia como possibilidades de parcerias e alianças estratégicas, Taperoá começou 

a ser reconhecida pelo próprio Estado. As principais festas municipais, como o Carnaval e o 
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São João de Taperoá começaram a fazer parte do calendário turístico do Estado. Destacando-

se das outras cidades, Taperoá ofereceu um carnaval no qual o grande diferencial foi a sua 

tradição dos Papangus, uma tradição esquecida no restante do Estado, mas que renasceu na 

cidade depois de sua visibilidade. 

 

 

2.1.1 O Artefato Cenográfico - Signo da Ordem do Consumo 

 

 

O artefato cenográfico instalado no centro da cidade permanece até hoje como 

ponto preferencial das fotos tiradas pelos turistas em Taperoá. A produção imagética desse 

artefato é uma representação clara dos usos das cenografias urbanas instaladas no mundo 

urbano contemporâneo. Embora  utilizadas como um poder subordinado, as cenografias têm a 

força transformadora e regeneradora das mazelas urbanas e agem sobre a cidade com uma 

forma de poder irreconhecível, pois, transfigurada em cenários fabulosos, legitima todas as 

formas de poder. Assim, o modelo capitalista que descreve as relações de força, para a 

manutenção do poder, tem no uso das cenografias urbanas um verdadeiro trabalho de 

dissimulação, garantindo uma verdadeira transubstanciação das relações de força, fazendo, 

segundo Bourdieu, ―o poder dúbio, ignorar-reconhecer‖, a violência que elas encerram 

objetivamente, sendo exatamente esse papel que legitima as cenografias urbanas como poder 

simbólico. 

Baudrillard (2009) fala da sociedade contemporânea  como uma sociedade que 

vive dentro de uma ordem de produção com suas estratégias econômicas e políticas, mas que 

gira sobre a ordem do consumo e que essa ordem de consumo está centrada na manipulação 

dos signos.  Cada vez mais ―o aspecto fundamental de nossa sociedade pertence a uma lógica 

de significações, a uma análise de códigos e de sistemas simbólicos‖ (BAUDRILLARD, 

2009). Ele define a prática dos signos como uma ação ambivalente: de um lado, mostra as 

forças do real, da felicidade urbana e, por outro, evoca suas próprias contradições para negar 

ou reprimir esse real. Na medida em que o espetáculo se instala no urbano pela codificação 

dos signos do artefato cenográfico, realiza-se a consumação generalizada de todas as formas 

espetaculares, mas essa consumação se manifesta aparentemente nas imagens. Dessa forma, 

os fatos, as informações e todo o cotidiano se personificam como signo de mudança, 
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apresentado pelo novo centro unificador criado pelo artefato cenográfico, instaurando uma 

nova ordem espacial, a ordem espetacular. 

Baudrillard (2009) diz que o que caracteriza a sociedade do consumo é 

exatamente a universalidade na diversidade da comunicação de massa. A imagem fornecida 

pelo artefato cenográfico no espaço urbano é dramatizada sob o modo espetacular. 

Distanciado pelos meios de comunicação e reduzido a signos, o artefato cenográfico não 

significa a realidade, ele é “a vertigem da realidade‖ da qual Baudrillard afirma ser esse 

―espaço geométrico das comunicações de massa‖ um espaço irreal. Os espaços urbanos 

alterados pelo artefato cenográfico se tornam ―signos alegóricos‖, os quais representam uma 

totalidade subjetiva, tornando-o realidade e um lugar onde sua imagem codificada é maior que 

ele próprio. Poderemos dizer que nos espaços cenográficos vivemos ―abrigados pelos signos 

na negação do real‖ (BAUDRILLARD, 2009). 

 As cidades cenários, as maquetes cenográficas e os centros históricos restaurados 

estão dentro da categoria do simulacro, inseridos na mentalidade de consumo privado e 

coletivo, criando um pensamento mágico que rege a vida cotidiana espetacularizada como 

fonte consumidora, na medida em que gera ―uma satisfação pela acumulação dos signos de 

felicidade‖ com seus cenários (simulacros), souvenirs, e confere uma satisfação virtual, de 

opulência  milagrosa cotidiana. 

Baudrilllard afirma que é no cotidiano que se instala o consumo. A imagem, o 

signo, a mensagem, o cenário, tudo se torna consumo, mas a práxis da consumação, segundo 

o autor, está na relação do consumidor com o mundo real. A dimensão do consumo coloca a 

política, a história, a cultura como uma iguaria para ser digerida, mas o consumidor não a 

digere com uma responsabilidade pelo mundo nem com uma ignorância total; é na verdade, 

segundo Baudrillard, ―uma mega ignorância‖. 

Os habitantes de Taperoá participam desse espetáculo sem ter consciência dele, 

quando consomem cotidianamente como a maioria dos brasileiros os anúncios da televisão. 

Esse pensamento se iguala, segundo Debord quando o espetáculo faz ver o mundo presente e 

o ausente, e seu movimento é “ idêntico ao afastamento dos homens entre si  em relação a 

tudo que produzem‖, uma vez que o espetáculo  “não realiza filosofia, ele filosofisa a 

realidade‖. Portanto, seguindo o raciocínio de Baudrillard, podemos situar o artefato 

cenográfico como um objeto signo inserido na sociedade contemporânea e, como tal, funciona 

feito lugar por excelência da consumação. Um espaço no qual a curiosidade e a ignorância 

designam um único e mesmo comportamento dos visitantes frente ao irreal. Assim, 

sistematizada pelas práticas de comunicação de massa e, portanto, característica da nossa 
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sociedade de consumo, o artefato cenográfico, na sua capacidade de alterar os ambientes, 

torna-se também a negação do real na base de uma apreensão incansável e dinâmica de 

signos.  

Quando Baudrillard (2009) diz que o cotidiano é o lugar da consumação, ele 

percebe o cotidiano com o olhar objetivo da totalidade, como uma reinterpretação do mundo 

de uso interno. Assim, ele situa o cotidiano como uma colisão profunda orgânica, entre a 

esfera do cotidiano privado e as comunicações de massa.  Imaginemos quando esse cotidiano 

é espetacularizado pela presença do artefato cenográfico, da televisão, das mídias digitais. 

Podemos dizer que se instala a dramatização espetacular em que os habitantes do lugar se 

veem inseridos numa participação de mundo no qual sempre foram excluídos, mas, depois de 

passada a exposição efêmera, eles voltam à posição inicial e percebem que viveram a 

vertigem da realidade, o simulacro do mundo das celebridades e das imagens espetaculares da 

ordem de consumo. Em outras palavras, podemos definir o cotidiano espetacularizado como o 

efêmero sobe e desce das celebridades imediatas nas redes sociais. Tudo isso provoca uma 

grande oscilação instável de contradições absurdas no cotidiano urbano, principalmente, nas 

alterações do que é público e privado, tais como: a segurança e o descaso, a celebridade e o 

desprezo, a euforia e o silêncio, o vizinho e a massa festiva. Instala-se, segundo Baudrillard, 

―a colisão profunda entre a esfera do cotidiano privado e as comunicações de massa‖. Assim, 

o cotidiano espetacularizado, contendo em si a mesma característica efêmera das cenografias, 

tem seu espaço dilatado e preservado pelos signos do extraordinário, ao mesmo tempo em que 

recupera uma grandeza  também efêmera.  

Gerado pelo consumo da imagem televisiva, Taperoá participa da ordem 

globalizada do consumo. Essa consumação das imagens é personalizada e mediada, sua 

função parece ser o renascimento econômico das cidades, mas cada vez mais se  torna um 

renascimento da consumação de massa. Segundo Baudrillard, o que é produzido hoje não é 

em função de seu valor de uso ou de sua duração, mas em função de sua morte, de sua 

condenação efêmera. Desta forma, essa mesma efemeridade que está centrada na arte da 

cenografia vem colocar o artefato cenográfico na dimensão do objeto de consumo da nossa 

contemporaneidade. 

Por outro lado, a teoria do consumo de Baudrillard faz ver a ordem do consumo 

como uma lei contraditória e fundamental, cuja ideia de destruição intrínseca já se encontra na 

ideia de efemeridade, atingindo seu clímax quando se estabelece a ideia máxima da 

consumação, que é o excesso de tudo; nesse momento, a consumação se transfigura em 

destruição. No mundo urbano contemporâneo, essa destruição toma seu sentido de produção 
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quando nas implosões de edifícios e estádios de futebol para erguer outros edifícios ligados 

aos novos eventos como Copas Mundiais, Olimpíadas, as transformações de sítios históricos 

em Shoppings, etc. Baudrillard confirma que essa destruição se instala de uma forma violenta 

e simbólica como os happening9, potlatch10, acting-out destrutivo11 individuais ou coletivos 

cuja forma de ―destrutividade sistemática e institucionalizada‖ torna-se uma das condições 

preponderantes da sociedade pós-industrial. Podemos dizer que o cotidiano espetacularizado é 

regido por essa ideia de efemeridade, pois sempre o espetáculo se estabelece com períodos 

previamente marcados, com datas previstas para seu consumo. A ideia de destruição devasta a 

quietude cotidiana ao transfigurar a ordem do tempo e do espaço urbano na ideia máxima da 

consumação, como se tudo ali estivesse por se acabar. Essa ideia de um espaço condenado à 

extinção supervaloriza o espaço urbano cotidiano, elevando seu valor a cifras irreais da ordem 

do consumo. 

De outra forma, a influência do meio urbano pós-industrial fez aparecer o que 

Baudrillard identifica como ―novas raridades‖ (o espaço, o tempo, o ar puro, o verde, a água e 

o silêncio), levando para a lógica social a ideia de abundância e do incômodo como valores de 

moeda e, dessa forma, os bens livres, profusos, tornaram-se artigos de luxo, pela sua raridade, 

sendo acessível somente aos privilegiados. Assim, o nosso cotidiano se espetaculariza 

também diante dos condomínios fechados e numa cenografia alegórica de arranha-céus, nos 

quais a beleza e abundância reinam como nova raridade, a despeito da massa disforme.  

Baudrillard exemplifica também como uma espécie de novas raridades o tipo de 

trabalho, de responsabilidade, o nível de educação e cultura, uma vez que deles resultam a 

maneira de consumir os bens correntes, de participação e a tomada de decisões. Finaliza, 

afirmando que os saberes e os poderes são ou vão tornar-se os dois grandes bens raros da 

nossa sociedade de abundância, de tal sorte que podemos inserir o cotidiano espetacular 

dentro dessas novas raridades, pois toda sua criação e preservação se dão dentro do contexto 

de bens raros, com tempo previsto para se exaurirem, e todas as mercadorias parecem exibir 

uma sociedade da abundância.  

 

 

2.2 A Cenografia como Representação das Ambiances  

                                                           
9
 Eventos teatrais destituídos de trama, seu maior objetivo estaria ligado a uma intervenção espacial urbana. 

10
 Cerimonial festivo dos Índios norte americanos onde o improviso e a festividade foram reproduzidos nos 

eventos hippies dos anos 60. 
11

 Termo derivado da psicanálise usado para atos de delinquência resultante de sentimento de culpa forte, que 

não encontra saída na sublimação. A saída é a destruição como uma forma de se sentir culpado publicamente. 

Essa luta do mundo interno do indivíduo era externada de uma forma destrutiva e perturbadora. 
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Conhecer o espaço espetacular como agente de ruptura e criação de novos 

territórios é determinante. Para adentrar esse campo, partimos das noções de territórios 

conceituadas por Deleuze e Guatarri (DELEUZE, 1980), que veem o espaço como algo 

sempre em processo e permanente devir. Na formação dos territórios concebida por eles não 

há lugares finais ou espaços fixos. Seus modos de descrever o mundo de forma não contínua 

nem determinista, mostram a criação de territórios como espaços onde  há somente direção e 

movimento. Seguindo tais conceitos, poderíamos perguntar: os territórios definidos pela 

cenografia urbana são territórios de apropriação de uma subjetivação fechada sobre si mesma? 

Ou este território espetacularizado é apenas uma desterritorialização do cotidiano? Seria o 

artefato cenográfico o agente da reprodução espacial urbana em espetacular?  

Partindo da conceituação de memórias simbólicas de Pierre Jeudy 

(BERENSTEIN, 2006), em que as rupturas causadas pela memória simbólica são rupturas 

temporais, visuais, sonoras, mais ou menos perceptivas, mas que tinham o poder de perturbar 

a ilusão de intemporalidade, percebemos que as maiores rupturas causadas pela cenografia 

urbana estavam fundamentadas no poder subjetivo que ela exercia sobre o meio ambiente. 

Como a cenografia é uma arte dirigida para aflorar os sentidos, através de seus elementos de 

textura, volumetria, cor e efeitos da luz teatral, ela trabalha no espectador as tais memórias 

simbólicas. Mas como compreender o que é imaterial por natureza e, no entanto, se 

materializa com tanta força sobre os nossos sentidos como no espaço cenográfico urbano? 

Precisávamos encontrar uma bibliografia que melhor explicasse de que forma a cenografia se 

irradia na formação dos territórios. Como referenciar o campo sensível dos espaços urbanos? 

Como comprovar a sensação das cenografias urbanas se suas formas são tão subjetivas? Para 

responder tais questões, acessamos os trabalhos conceituais das ambiances do laboratório 

Cresson, na França, para fundamentar esta pesquisa também, direcionada ao campo das 

ambiances urbaines. 

O estudo das ambiances teve inicio nos anos 70, na França, a partir de uma 

disciplina que dispunha em seu conteúdo geomorfologia, paisagismo, etnologia do habitar e 

história da arquitetura, cuja preocupação centrava-se no entendimento de articulações das 

antropologias transensoriais, na unidade sensível dos ambientes fornecida pelas atmosferas e 

estética do espaço construído. A nova estética das ambiances ocasionou grandes mudanças de 

atitudes teóricas e intensificou o trabalho das pesquisas, principalmente, em torno do espaço 

urbano. 
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A ambiance é determinada pelos diferentes canais sensoriais dos quais dispõe no 

espaço, mas não se define como a mistura de sensações espaciais existentes no meio 

ambiente. Para a maioria dos pesquisadores franceses, o termo ambiance é compreendido 

como uma posição conceitual na qual as transformações da cidade moderna passam a ser 

conhecidas pela fabricação dos espaços sensíveis, concebidos como lugares onde são 

instalados atmosferas. Eles elaboram uma ecologia do sensível que se situa num cruzamento 

de questões de natureza social, estética, urbana, ecológica e política, de forma que a definição 

meio ambiente se torna vazia diante do conjunto de informação criada pelo termo ambiance. 

No estudo das ambiances desenvolvido pelos franceses, a cenografia é 

denominada como representação das ambiances, em que a cenografia é compreendida como 

a representação sensorial dos espaços. É importante perceber que o desenho cênico no urbano, 

como a cenografia, exerce uma extraordinária importância no uso da luz e das cores, não 

somente nas fachadas dos edificios tombados, mas, também, nas obras modernas das grandes 

cidades, na publicidade, no marketing, no urbanismo em geral e no ambiente interior.  

Para relacionar o estudo das ambiances com a pesquisa é preciso, primeiro, 

compreender que esse estudo se situa no domínio do sensível, do sensorial, uma vez que, 

originário desse mesmo campo sensível, a cenografia em Taperoá se estabeleceu como 

gerador de novos territorios. 

 

 

2.2.1 O Espaço Sensível como Criador do Portal Dimensional em Taperoá 

 

 

Sabemos que a atenção dos pesquisadores do das ambiances está centrada na 

dimenssão sensorial dos espaços urbanos, no entanto, esse campo de ação não se limita 

somente às formas construídas nem aos espaços edificados, mas, também, aos ambientes 

sensíveis e aos envelopes climáticos. Planos de iluminação e design de som, dispositivos de 

sonorização, de iluminação, de climatização, de ventilação, de odorização, todas as 

propostas que trabalham a matéria sensível  fazem parte dessa ecologia urbana atual. Em 

suma, trata-se de perceber não apenas um mundo de objetos e formas construídas, mas, 

principalmente, um mundo de ar e de atmosferas sensíveis. Enfim, num primeiro  momento, a 
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necessidade de compreeender todo um conjunto do universo sensorial que está em jogo e que 

vai além do registro da visão. 

A tese do sensivel é parte inicial de todo estudo das ambiances.  Malherbe (1998, 

p.23/62) define o campo do sensível como um ―fenômeno de qualidade do espírito‖ e, como 

tal, funciona de forma subjetiva, relativa, um misto de sentimento daquilo que causa uma 

impressão. Ele situa os sentidos humanos como os primeiros contatos com o espaço 

circundante e, através dos quais se percebem a realidade do mundo. Essa percepção dos 

sentidos é materializada pelo contato, mas, se estabelece de forma inteiramente subjetiva. 

A presença do sensível nesta pesquisa se manifesta empiricamente. Quando 

ficamos diante do artefato cenográfico em Taperoá, deixado no meio da avenida, tivemos a 

sensação de transpor um portal dimensional. Ficamos absorvidos pelo campo sensível que a 

cenografia projeta. A sensação de criar um portal dimensional é a qualidade primordial da 

cenografia que, diferentemente da imagem, materializa-se pelo contato. 

Aprofundando o tema, Malherbe (1998, p. 65-66) relata que os objetos afetam o 

espírito, e essa relação entre o sujeito e o objeto se forma na representação da consciência da 

coisa. O artefato de Taperoá causa uma impressão, essa impressão suscita a representação de 

todo um imaginário. Podemos então dizer que se estabeleceu a relação do sensível entre o 

artefato cenográfico e a natureza humana de quem o observa. A força do sensível está na 

subjetividade do fato, ele é suscetível de se conservar na memória, pela sensação produzida, 

pela verdade dos substratos tomados. Esse fenômeno de retenção na memória se estabelece 

pela imagem da coisa, do objeto, da cenografia. 

Malherbe (1998) diz que é preciso perceber que o sensível se estabelece pelos 

receptáculos corporais estabelecidos no ouvido, olho, tato, olfato, mas alerta para o fato de 

que esse conjunto de sensações cria uma unidade corporal. Essa unidade corporal não tem 

consciência, mas elabora os nossos gestos, os condutores que qualificam a maneira orgânica 

do espaço imanente. Assim, podemos dizer que o espaço do mundo é determinado pelas 

disposições e presença dos corpos ao receber as solicitações do campo sensível, sendo o 

espaço a estrutura fundamental dessa presença. ―Toda sensação é espacial‖ (MALHERBE, 

1998, p.67/75). Essa unidade corporal definida por Malherbe tem procedência na criação 

cenográfica. 

 O cenógrafo brasileiro J.C. Serroni define o corpo do ator como o centro da sua 

criação cenográfica. ―Sempre penso no ator quando faço meus cenários, ele é o centro do 

espetáculo” (Espaço Cenográfico, n. 33, p. 14). Toda cenografia parte desse módulo humano, 

afinal, sem ator, não existe espetáculo. O corpo é determinante no uso do espaço. Com essa 
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definição percebe-se que o artefato cenográfico é capaz de modificar o uso do espaço urbano, 

através do uso dos corpos, e que uma cenografia pode propiciar movimentos 

espetacularizados nos corpos e assim produzir as ambiances espetaculares, as quais foram 

manifestadas em Taperoá. 

Outra qualidade da cenografia, instalada no campo de ação do sensível e que a 

coloca acoplada no estudo das ambiances, é a qualidade táctil dos cenários. Malherbe (1998 p. 

8-89) diz que o tocar é um dos sentidos mais complexos, porque determina as qualidades 

primeiras do objeto (o calor, o frio) e as qualidades secundárias (o duro, o mole, a forma, a 

solidez, o movimento e a extensão).  É na experiência táctil que se materializa a coisa física, o 

corpo do objeto, a sensação material de suas propriedades. Todo o trabalho do cenógrafo está 

na possibilidade de provocar uma espacialidade em que sua materialização se expressa 

também através de sensações de texturas, cor, e luz. Essa sensação, segundo Malherbe, é de 

duplo evento, a coisa física, de uma parte, e do próprio corpo, de outra, como coisa física 

incrustada e de imprecisão sensível, em que as duas constituições, na medida ou na sensação, 

aparecem como efeito das coisas.  

Podemos definir a espacialidade como a essência dos sentidos seguramente 

vividos; diferente do espaço geométrico, ela se manifesta na multiplicidade de espaços 

sensoriais que se organizam atuando nas sensações do espectador, se associam, se compõem 

de maneira concreta numa figuração global que Malherbe (1998, p. 76) chama de ―espaço 

único‖. 

 No teatro, o estudo cenográfico é ditado pelo desenho do movimento dos atores 

em cena, organizado sobre necessidades sensoriais que se deseja alcançar no olho do 

espectador, para criar o espaço único.  Desta forma podemos dizer que o fenômeno do portal 

dimensional vivido em Taperoá realmente existe e se manifesta pelas qualidades expressivas 

da cenografia, em outras palavras, o espaço tempo foi alterado pelas solicitações do campo 

sensível impregnado pela cenografia. As modalidades da espacialidade que se organizaram 

em torno do campo do observador alterou sua forma de ser e estar, mas somente quando essa 

organização foi tomada pelo observador é que se manifestou a sensação do espaço único.   

A temática do sensível sob ótica da percepção, em que a ação acontece na  ordem 

do perceber e igualmente na ordem do sentir, torna-se um campo fértil ao entendimento dos 

mecanismos ocultos usados pela cenografia na criação de um espaço diferenciado. Tais 

distinções no campo do sensível da teoria das ambiances remetem imediatamente a 

irredutibilidade da percepção a uma dimensão estritamente cognitiva; de modo que o conceito 

das ambiances está totalmente relacionado ao teatro e à cenografia. Assim, o mundo das 
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ambiances não é somente um mundo de objetos claramente identificáveis, ele coloca as 

qualidades do campo do sensível como ponto de partida para empreender uma abordagem 

mais complexa. 

 

2.2.2 O Espaço Imaginário na Formação das Ambiances Espetaculares  em Taperoá 

 

 

O segundo termo para entender como o cotidiano de Taperoá se transformou 

numa ambiência espetacular é percebido pelo papel das imagens na formação do espaço 

imaginário. Antes de desenvolver a ideia de espaço imaginário, é preciso entender como se 

formou a teoria do imaginário. 

O filósofo francês Bachelard (1884-1962) demonstrou com sua obra que a 

organização do mundo e as relações do homem e a terra, entre os homens e o universo, o 

vocábulo que corresponde à imaginação não é a imagem, é o imaginário. O valor de uma 

imagem se mede pelo valor de sua aura imaginária. Bachelard mostra que o imaginário, muito 

longe de ser uma expressão de devaneio ou de fantasia delirante, é um conjunto de imagens e 

de relações de imagens que constitui o capital pensado do espírito humano (PITTA, 2005, 

p.16). 

Por outro lado, o psicanalista suíço, C. G. Jung (1875-1961), acrescenta o 

conceito de ―inconsciente coletivo‖ como memória da experiência da humanidade. O 

inconsciente coletivo é depositário de imagens universais, estruturado pelos arquétipos, que 

formam uma grande constelação de imagens simbólicas coletivas.  

Para Mircea Eliade (1907-1987), o imaginário se expressa pelo pensamento 

mítico; o mito é a experiência existencial do homem que lhe permite encontrar-se e 

compreender-se. Para Gilbert Durand não se pode falar de imaginário da mesma maneira 

como do simbolismo, pois os sistemas simbólicos não são independentes, decorrendo de uma 

visão de mundo específica imaginária, que é a própria cultura. Para entender melhor o 

imaginário de um lugar é preciso conhecer todas as camadas culturais que propõe a história, 

as mitologias, a etnologia, a linguística e as literaturas (PITTA, 2005, p.15). 

Torgue (2011, p.61), estudioso das ambiances urbanas, reaproveita a teoria do 

imaginário para aplicá-lo ao espaço urbano, numa junção entre o artístico, o sociológico e o 

antropológico. Ele considera a pragmática do imaginário como contraditória, no sentido em 
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que ela justapõe dois contrários: o estatuto do imaginário cruzando o virtual e a ficção, e o 

oponente do real, excluindo a nobreza do simbólico. Por outro lado, assim como Durand, ele 

acredita que a imaginação, imagem e imaginário são estatutos bastante diversificados segundo 

as culturas, além de ser uma matéria em constante movimento evolutivo. 

Torgue (2011) trabalha a noção de ―impregnação imaginária‖ numa pesquisa que 

cruza música, espetáculo e cenografia no ambiente urbano. O termo espaço imaginário 

apareceu depois de suas práticas concretas como músico nas praças francesas e se estabeleceu 

no âmbito do estudo das ambiances.  O imaginário é aqui anexado como adjetivo por assinar 

o papel de imagem como fundação, como projeção e prolongamento do espacial. Torgue 

garante que o espaço imaginário não se opõe ao espaço real, ―ele funciona como a forma 

percebida e interpretada‖ (TORGUE, 2011, p. 69). Da mesma forma em relação ao cotidiano 

urbano na criação de um universo teatral, o espaço imaginário definido por Torgue aparece 

como o lugar de uma ―apreensão particular do mundo, orientado seja pelo desejo de 

apropriação do meio ambiente, seja pelo desejo de propor uma ficção sensível e emocional‖ 

(TORGUE, 2011, p. 69).  

Desta forma, o espaço da cidade é apreendido não apenas como um território 

estritamente geográfico ou histórico, mas como representação do ―coletivo humano se 

materializando em arquétipos diversificados e assim construindo as explicações 

antropológicas diferenciadas‖ (TORGUE, 2011, p. 76). Com essa definição, Torgue coloca as 

cidades como uma das maiores modalidades imaginárias, justamente pela tradução do 

material social que traz consigo na impregnância do cotidiano. A construção imagética da 

apreensão do mundo é alimentada, segundo Torgue, em primeiro plano pelos ―traços discretos 

do coração da vida dos habitantes e, em segundo, pelas marcas, signos, índices e suposições 

que constroem a memória e a cultura do lugar‖. 

Torgue (2011) conserva o termo espaço imaginário para designar os territórios de 

ação e usa também o termo lugar para descrever a espacialização de um imaginário, traduzido 

como forma imaginária disponível numa forma ambiental. O lugar, segundo Torgue (2011), é 

quando o espaço já recebeu uma denominação própria, tornou-se tornou um receptáculo, 

acolheu as múltiplas formas psíquicas ou imaginárias, configura uma lógica, seleciona e 

organiza suas próprias tramas e redes. Dessa forma, ele conclui que os lugares são 

identificados por suas ligações, seus vazios e fluxos, o que mostra e o que oculta, assim 

funciona sua realização imaginária. Para compreender o mecanismo que se opera na natureza 

do espaço imaginário, Torgue nos lembra das lições do espaço cênico que ressalta um objeto 

com a luz delimitando e referenciando-o ao perímetro do jogo. O lugar urbano, assim como o 
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espaço cênico, se anima e propaga suas ressonâncias imaginárias, ocasionando uma forte 

mudança emocional no público. 

O devaneio criado na obra literária de Suassuna é bastante rico de matéria 

pertencente ao imaginário coletivo nordestino, tornando-se uma narração hiperbólica na qual 

o trajeto das imagens de um mundo ancestral faz parte de um corpo coletivo da literatura. Em 

seguida, com a produção da minissérie, o trajeto das imagens criadas se expandiu em direção 

ao meio físico, materializando-se numa cenografia e, por fim, espalhou-se no campo social, 

através de imagens de um cotidiano fantástico, determinando a dimensão produtiva do espaço 

imaginário em Taperoá de forma fundamental e determinante.  

 As imagens criadas da cidade de Taperoá pela minissérie não se apresentam 

como cópias mortas da realidade agreste e periférica, elas são uma deformação excessiva em 

relação ao meio ambiente percebido. Na verdade, é fruto de um dinamismo criado por aquela 

realidade percebida e plasmada por um regime metafórico. Segundo Torgue, a dinâmica do 

imaginário tem ritmo cíclico antropológico; estudando esse ciclo, podemos definir como se 

produziu as imagens em Taperoá:  

No primeiro ciclo, a criação das imagens originais, acessadas por Suassuna do 

inconsciente coletivo formou sua obra literária. A Pedra do Reino (SUASSUNA, 1971), 

reativa arquétipos fundamentais de uma ancestralidade brasileira. Com arte e imaginação, 

Suassuna elaborou uma obra na qual relata as lutas entre famílias e jagunços, devaneios, 

lendas, causos e folguedos populares, formando um rico mosaico do imaginário da cultura 

nordestina.  

No segundo ciclo, quando adaptada para a televisão, a obra literária de Suassuna 

intervém sobre um conjunto do campo social que, por sua vez, interage em um terceiro ciclo 

mais abrangente, no qual interage com o inconsciente coletivo de cada espectador na 

formação de novas imagens. Nessa circularidade, a imagem participa da criação de um espaço 

imaginário que transcende o espaço físico no qual o artefato cenográfico se situa como 

cenário do espetáculo.  

Numa leitura Torgueana, podemos dizer que a cidade de Taperoá revela uma 

espacialização do tempo, uma paisagem mista de materialidade física e de suas representações 

imaginárias. Como num teatro, o lugar urbano onde está inserido o artefato cenográfico 

encarna uma encenação cronológica visualizada pela história no presente, como se herdasse 

uma época e ao mesmo tempo a situasse no agora. O artefato cenográfico funciona no espaço 

urbano como agente estratificador da memória e determinante na ação imaginária, na medida 

em que elabora “as repartições entre o publico e o privado, hierarquiza inovações e 
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sobrevivências, em um equilíbrio constantemente desafiado‖ (TORGUE, 2011, p. 74). Assim, 

o artefato cenográfico cria um espaço imaginário na medida em que guarda as estruturas ou 

traços do passado subjetivamente, não como memória morta, mas como modalidade ativa do 

presente. 

 O artefato cenográfico de Taperoá, com sua impregnação imaginária, elabora as 

reações dominantes no território urbano. Como uma esfinge misteriosa, convida a todos que a 

decifre. Com sua permanência, valoriza a história da cidade e de seus habitantes. A sua 

impregnação imaginária afeta o cotidiano, pois convida também o nativo a entrar nesse portal 

imaginário. O portal imaginário é simplesmente acessado pela percepção e interpretação do 

espaço e, assim, configura-se como espaço imaginário, uma vez que é anexado como adjetivo 

fornecido pela projeção da imagem do artefato. O espaço imaginário, definido por Torgue, 

transposto para a obra cenográfica, manifesta-se em Taperoá na presença do artefato no 

cotidiano, principalmente, pela criação de um universo teatral, ficcional, na medida em que o 

artefato se apropria do cotidiano com apreensão de outro mundo, criando uma ambiência 

espetacular e ao propor a invenção de um cotidiano ficcional, ao mesmo tempo em que 

resgata a memória, a cultura e a emoção. 

O artefato de Taperoá tem o poder de impregnação ficcional, pois como cenografia foi 

impregnada na sua construção com a cultura armorial, da qual Suassuna revestiu sua obra 

literária. Assim, o artefato já contém, no primeiro plano, ―os traços discretos do coração da 

vida dos habitantes‖ de que nos fala Torgue, bem como os signos e símbolos da memória do 

lugar, uma vez que parte da cenografia foi inspirada nos túmulos erguidos no cemitério de 

Taperoá, chamado pelo cenógrafo como ―lápide dos antepassados”. Ele funciona como o 

receptáculo que acolheu as múltiplas formas imaginárias e, como o lugar, configura uma 

lógica, seleciona e organiza suas tramas espaciais, e, como objeto cenográfico, cria o espaço 

cênico, delimitando uma ambiência espetacular em que o jogo lúdico acontece e se propaga 

com suas ressonâncias imaginárias, ocasionando uma forte mudança emocional ao visitante. 

 

 

2.2.3 O Thirdspace na Formação do Hiper-real em Taperoá  
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A nossa percepção de mundo é criada de pequenos  imagens que se agrupam e nos 

dão uma fisionomia de conjunto, formando, assim, a coloração especial de uma cidade, um 

bairro, um lugar. Esse processo insconsciente das formações das imagens urbanas é 

esclarecido por Wunenburger (2002, p.16) no seu livro A vida das Imagens. O auotr afirma 

que o efeito do real é sempre pensado como forma de imagem e que a percepção constitui 

uma espécie de ajustamento de dois sistemas de imagens: ―aquele que é meu e aquele que é 

do mundo‖. Nessa perspectiva, ele define que o ato perceptivo é dado através de uma 

impressão sensorial de origem externa, em seguida por coalescência de outras imagens físicas 

subjetivas, porque a imagem, tanto se relaciona com as formas materiais e movimentos 

externos, quanto se insere num continuo de representações sensíveis que constitui o vivido 

físico de cada um. Essa ideia se assemelha à formação do espaço imaginário de Torgue, 

descrito como um processo criativo das imagens individual e coletivo. 

A percepção do espaço em Taperoá não é reduzida aos dados objetivos, mais se 

alimenta de uma superposição de informações comportamentais (hábitos ancestrais ligados 

aos trajetos e ocupação dos territórios aos lugares) e conceituais (saberes abstratos sobre a 

organização subjetiva e as funções dos espaços) e, sobretudo, de natureza imaginária. A 

natureza imaginária, como já vimos, está ligada às ficções e designa um conjunto de imagens 

responsáveis pelos valores afetivos (positivos ou negativos) que vivem como representações 

independentes do sujeito, que se investem a ele como semi-objetos e que se deixam 

interiorizar pelos processos de sensibilidade. Segundo Torgue, essas imagens não são 

especificamente individuais, mas o objeto de uma experiência coletiva, de uma visão de 

mundo separada pelos atores, mas vivendo num mesmo espaço. Elas resultam do cruzamento 

de configurações semânticas e sintaxes (mitos e arquétipos espaciais de cada um), com 

capacidade de impressionar o sujeito e determinações formais e materiais do mundo objetivo. 

 Situando a vida psíquica das imagens espaciais na percepção dos espaços 

urbanos, podemos concluir que as imagens de Taperoá se elaboraram no mesmo caminho das 

percepções sensoriais empíricas. Essa proposição imaginária não se limitou a uma paisagem 

interior, mas participou da vida e das lutas acontecidas em Taperoá: os causos contados nas 

calçadas, as mortes sangrentas feitas em nome do poder e da ambição, os desmandos dos 

senhores coronéis, donos de latifúndios e dos casarões que circundam a cidade, as disputas de 

famílias rivais e lutas armadas entre moradores e cangaceiros. Toda a memória urbana de 

Taperoá se manifesta subjetivamente nas imagens formadas pelo casario e artefato 

cenográfico integrado a uma organização mental que permeia a vida imaginária da gente do 

lugar, festejada pelos ritos, procissões religiosas e manifestações culturais.  
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De maneira empírica, a imagem da cidade de Taperoá, erguida a partir da 

minissérie, reorganizou os elementos do mundo percebido do imaginário nordestino na obra 

de Suassuna, tornada mais perceptível, e agregou valores visíveis e materiais a ela. A imagem 

da cidade apareceu superior ou mais rica que a paisagem real, similar ao que Wunenburger 

chama de artificialização do real, ou seja, uma estetização pela reprodução sobre o ―duplo 

plano cognitivo‖ [ciência e estética] (WUNENBURGER, 2002, p.138). 

As transformações cotidianas de Taperoá na criação dessas artificializações do 

real foram possibilitadas, num primeiro momento, pela presença da televisão como agente da 

produção industrial das imagens a nível nacional; em segundo, pelas comunicações virtuais 

que multiplicaram as situações de confrontação entre as categorias do imaginário e do real, 

excedendo larga e rapidamente os domínios da leitura habitual. 

O desempenho do real que escapa à realidade cotidiana, Crozat (VIALLA, 2006, 

p. 97) define como ―a performatividade do hiper-real‖, que é quando o imaginário torna-se o 

real. A simulação não é mais aquela do território, de um ser referencial, de uma substância. 

Ela é gerada pelos modelos de um real sem origem na realidade e, mas, sim, no imaginário do 

lugar, que sobe à categoria do hiper-real. Nesse contexto, o mundo se reduziu quase a um 

processo de simulação sensorial sem lugar necessário com o real, a exemplo de quando o 

imaginário de Taperoá gera uma representação dela mesma. 

Soja (1999, p. 98) nomeia Thirdspace, ou três espaços engajados numa 

triangulação com o real e a representação, definido como os espaços onde eles devem 

dificilmente determinar o que emerge do real e do imaginário, portanto, em interação 

permanente com o quadro da experiência geográfica individual. O Thirdspace permite a 

construção do imaginário geográfico, em particular, nos projetos urbanos, em que a ideologia 

territorial que ele desenvolve integra-se à experiência pessoal de cada um. O hiper-real ou o 

processo de hiper-realização é o mundo feito à medida do imaginário alienado pela imagem. 

O desejo da imagem procura excluir a vida cotidiana, dirigido pela onipresença de suas 

midiatizações, em vista da capacidade generalizada do discurso digital de suscitar todas as 

manipulações; assim, a imagem é mais uma simples e ingênua representação, mas 

potencialmente capaz de subjugar o imaginário e ser substituída pelo real.  

A imagem da cidade de Taperoá, após a gravação da minissérie, foi alterada, 

porque ela conseguiu tornar visível a riqueza imaginária descrita pela criação literária de 

Suassuna. A partir da transposição desse plano oculto, a cidade reconstruiu sua imagem 

identitária e entrou na competitividade das cidades turísticas da região. Esse mercado  

turístico tem na visitação dos sets de filmagens sua maior atração, a exemplo da cidade 
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vizinha de Cabaceiras, que recebeu o título de  Roliúde Nordestina, valorizada por uma 

dimensão estética particular depois de se transformar em cenário para filmes de uma geografia 

semiárida do novo cinema brasileiro. 

 Quando o turista visitava Taperoá, procurava, na verdade, não a cidade real, mas 

sim a artificialização do real. O efeito da reprodução espacial em Taperoá se estabeleceu pelo 

plano cognitivo e estético de uma cenografia que reinventou a cidade a partir de seu 

imaginário literário narrado pela obra homônima de Suassuna. 

Por outro lado, o Thirdspace constrói um jogo teatralizado ao produzir uma mise 

en scène que envolve todo o conjunto urbano por coalescência, na qual se estabelece um 

verdadeiro espetáculo. A prodigiosa diversificação dos meios técnicos de produção das 

imagens em Taperoá, pela midiatização da Televisão e das tecnologias digitais, faz-nos crer 

que imagem e imaginário se confundem ao misturar seus códigos estritos, desenvolvendo um 

processo autônomo de construção de um mundo hiper-real, livre das torpezas do real, mais 

real que a satisfação do real. A manipulação do real de qual nos fala Cantavella (2009, p. 

105), quando através da arte o homem intervém no espaço urbano, possibilita uma dimensão 

utópica. Essa utopia da qual nos fala Cantavella está diretamente relacionada com a ideia de 

espaço ficção já defendida por Torgue anteriormente. Mas Cantavella situa a ideia de utopia 

de forma clara, referindo-a ao espaço que participa da manipulação do real e possibilita a 

criação do simulacro, de sorte que o espaço é elevado a uma categoria utópica e participa da 

ordem do consumo generalizado. 

 Foucault (1984) parte do conceito de utopia como espaços sem lugar real, 

espaços aperfeiçoados pela sociedade ou mesmo contrários à sociedade, mas, 

fundamentalmente irreais para fazer oposição à ideia de algo concreto: conceituando  de 

heterotopia ou contra-espaços, essas novas possibilidades espaciais revestem-se de um tipo de  

utopia efetivamente realizada, nos quais os espaços reais, que podemos encontrar no seio da 

cultura são, ao mesmo tempo, representados, contestados e invertidos, como lugares que estão 

fora de todos os lugares, ainda que sejam lugares efetivamente localizáveis. Uma heterotopia 

é uma representação física ou a aproximação de um espaço paralelo para tornar um verdadeiro 

espaço utópico possível.  As heterotopias, nesse caso, têm uma relação mais direta com o 

estudo desta pesquisa, pela questão da função. Foucault classifica em as duas funções as 

heterotopias: a heterotopia de ilusão, que expõe todo o espaço real, e a heterotopia de 

compensação, que inventa um espaço real, um espaço que é outro. 

 Podemos dizer então que, em Taperoá, o artefato cenográfico criou esse espaço 

heterotópico e com ele participou ativamente do consumo, através da imagem televisiva usada 



74 
 

pela minissérie e das mídias digitalizadas. A heterotopia urbana que se estabeleceu no 

cotidiano de Taperoá, além dos benefícios materiais secundários que assegurou a seus atores, 

produziu uma espécie de metamorfose coletiva que favoreceu a integração sociourbana. O 

trágico da existência de uma pequena cidade no agreste nordestino, sua gente pobre, excluída 

e sem perspectiva de vida, convergiram repentinamente numa felicidade instantânea e mágica, 

graças à mise en scène espetacular, a um estado de celebração utópico. Tomados por uma 

espécie de intoxicação lúdica social, a comunidade inteira pareceu tomar posse de um destino 

glorioso, lembrando mais uma vez da glória que seus ancestrais tiveram quando encontraram 

no suicídio coletivo uma entrada para o Reino de Dom Sebastião nas narrativas 

extraordinárias de A Pedra do Reino (SUASSUNA, 2004), contadas também na minissérie. 
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CAPÍTULO III – A CENOGRAFIA URBANA 

 

As coisas não existem em si, elas são sempre investidas de um olhar, um valor, que 

as torna dignas de serem percebidas. A configuração e o limite da implantação dos 

sentidos pertencem ao caminho do simbólico social. Experimentar o mundo não é 

estar com ele numa relação certa ou errada, é perceber com estilo próprio dentro de 

uma experiência cultural (BRETON, 2006, p.17). 

 

 

3.1 Tempos Cenográficos: do Teatro à Espetacularização Urbana 

 

 

Arquitetura e cenografia são dois universos que se cruzam e se amplificam em 

diferentes proporções. Ambas trabalham com a mesma matéria-prima: o espaço. No entanto, a 

cenografia trabalha o espaço como um objeto para provocar sensações. A arquitetura lida com 

o espaço e o transforma para a eternidade do homem, eternidade enquanto manutenção de sua 

prole e de seus poderes. Toda a arquitetura erguida pelo homem esteve sempre a serviço dessa 

permanência. Assim se construíram os impérios. 

A cenografia, embora tenha como instrumento toda a matéria física da qual a 

arquitetura é construída, trabalha com outras subjetividades. Nela, nada é permanente, ela 

trabalha com a ideia do efêmero, pois trabalha em função da vida de um espetáculo. Quando 

um espetáculo termina, aquela cenografia também finda; foi, com certeza, documentada, mas 

ela será destruída; às vezes, pode ser aproveitada, até mesmo, numa fogueira de rua. A 

cenografia se reveste da certeza do efêmero. O oscilante caminho do monta e desmonta dos 

espetáculos faz da cenografia uma das artes mais difíceis. Exige do cenógrafo compreensão 

da mecânica enquanto execução do espetáculo e, principalmente, mecânica das montagens, 

embalagens e desmontagens do cenário. Cada peça de um cenário compõe-se de um artefato 

valioso e, como tal, ele é criado como elemento para ser transportado, embalado e 

armazenado.  

A cenografia trabalha diretamente com nossos sentidos físicos, estimulando a 

nossa imaginação. Ela lida com o espaço imaginário do espectador. A cenografia difere da 

decoração pela finalidade e pelo conceito. Nenhum sentido de bom gosto, de modismo ou, até 

mesmo, de harmonia dita a ordem de uma cenografia. Na ambientação cenográfica de um 

espaço, toda a sua criação será regida por um conceito particular, uma intenção pré-concebida 

pelo diretor e cenógrafo. Uma arte dirigida para aflorar os sentidos através de seus elementos 
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de textura, volumetria, cor e efeitos de luz teatral. A cenografia vive da luz que a ilumina, sem 

ela não poderemos perceber nem ocultar seus detalhes. Um cenário só ganha alma quando 

recebe seu projeto de iluminação, mas a sua função só se manifesta com os movimentos dos 

atores. A cenografia trabalha conjuntamente com outros elementos artísticos, criando uma 

justaposição de elementos que serão expostos ou escondidos, difusos ou detalhados, conforme 

as atmosferas desejadas pelo espetáculo. A criação cenográfica se assemelha à mise en 

ambiance, na medida em que todos os elementos são manipulados estrategicamente com um 

determinado fim e, principalmente, quando sua criação não se resume simplesmente à soma 

desses elementos.   

Diferentemente da arquitetura, a cenografia não é realizada por um estudo 

espacial da funcionalidade como numa construção tridimensional para habitar, ela é 

codificada por um sentido mais profundo do que o texto teatral e, trabalhando como espaço 

sensível, será sempre a mediadora entre a relação frontal espectador e ator. Nessa relação 

ainda estão implícitos os temas centrais do espetáculo e o universo contextual de cada 

personagem; os costumes de uma época, a cultura de um povo, a moda e a mentalidade dos 

personagens estarão também na composição da cenografia. 

Boehme e Augoyard (2011, p.225) confirmam que a cenografia trabalha com uma 

forma artística explicitamente endereçada, com as intenções das representações imaginárias 

dos sujeitos, quer dizer, do público. Segundo eles, a cenografia está preocupada não com a 

criação de objetos, mas em criar os fenômenos. A manipulação dos objetos em cena serve 

somente para criar as condições de emergência desses fenômenos. Boehme (2011) cita as 

óperas de Wagner como o grande desenvolvimento da arte cenográfica, mas admite que toda a 

evolução só  veio se manifestar no século XX, pelo uso da tecnologia elétrica. Com o 

desenvolvimento da eletricidade, apareceram na Europa companhias especializadas em 

cenários. Metade do orçamento da Europa era dirigido para o teatro e a ópera. A vida social 

acontecia em torno do teatro e, este, embalado pelos cantos de ópera e sobre os seus mega 

cenários. Dessa época nasceu todo o maquinário cenotécnico usado até hoje. Foi uma época 

de grande desenvolvimento técnico inventivo para o teatro; basta lembrar que muitas 

máquinas da construção civil saíram das invenções cenotécnicas da ópera. 

No entanto, a inovação dessa arte na história da humanidade seguiu lentamente. 

Aronson (1992) cita essa lentidão vinculada à configuração dos teatros, à necessidade comum 

de visibilidade e audibilidade, à presença dos atores com sua escala humana e a limitação da 

iluminação. Todos esses elementos exerceram uma enorme pressão sobre o formato da 

cenografia, limitando, assim, sua inovação. Aronson (1992) também aponta a forma do teatro, 
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a arquitetura dos espaços teatrais e as pressões econômicas sofridas pelo teatro comercial que 

contribuíram, essencialmente, para a natureza conservadora da arte; por isso, ele conclui que 

as vanguardas artísticas exerceram grande impacto na arquitetura, mas tiveram pouco impacto 

sobre o desenvolvimento da cenografia. 

Já Ratto (1999, p.40-41) admite que a mudança na história da cenografia se deu 

pela linguagem, pois os materiais são praticamente os mesmos; até porque todo 

aparelhamento tecnológico que apareceu depois, veio seguido de uma mudança de linguagem. 

Ele admite que foram as presenças irrecusáveis do Impressionismo, do Cubismo e do 

Futurismo, os responsáveis pela transformação do projeto pictórico e sua execução para 

caminhos inesperados. Ratto (1999) acredita que a cenografia, hoje, depois de todas as 

influências que recebeu da arquitetura, pintura e artes decorativas, é um fenômeno pensante, 

―uma vibração catártica, um espasmo sensorial: um fenômeno abstrato‖. A construção 

cenográfica é a escolha da linguagem. Seu processo criativo poderá atravessar todas as 

linguagens estéticas e suas influências e meios de expressão, mas será sempre a leitura, 

realizada pelo cenógrafo, que fará a diferença. A cenografia reside, assim, num plano abstrato, 

translúcido, mas, no entanto, mantém-se firme sobre o palco com estruturas e funções 

orientadas para a cena, onde se movimentam os atores e, principalmente, está preparada para 

ser condicionada a vários desmontes e embalagens para ser transportada. 

Enquanto André Antoine12 introduzia na França, em 1887, o teatro naturalista, 

paralelamente, Stanislavski13 também o introduzia na Rússia; Bellasco14, nos Estados Unidos 

e, na Alemanha, Otto Braham15. A cenografia desse teatro naturalista centrava-se numa leitura 

realista: assim como a fotografia, o cenário naturalista não procurava imitar a realidade, ele 

era a própria realidade. Nada no palco era fantasioso, tudo era real. Sua preocupação com a 

unidade imagética cênica era para criar uma relação dinâmica entre ator e cenário. Na época 

da valorização da interpretação, acreditava-se que o cenário não poderia quebrar um mundo 

criado pelo ator.  

                                                           
12

Teatrólogo francês nascido em Limoges, França, grande nome do teatro naturalista francês. As suas 

concepções inovadoras, que pretendia aproximar a ilusão cênica da vida cotidiana, exerceram grande influência 

em toda a Europa. 
13

Ator, diretor, pedagogo e escritor russo de grande destaque entre os séculos XIX e XX. Desenvolveu métodos e 

técnicas no trabalho de preparação do ator. 
14

Dramaturgo, diretor e produtor norte americano responsável pela expansão do teatro naturalista nos EUA. 
15

Judeu-alemão crítico, gerente de teatro e diretor. Suas produções caracterizavam-se por ser precisas e realistas. 

Ele estava envolvido na fundação da progressiva Freie Bühne ( Palco Livre). 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Diretor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedagogo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=MVxAUbP-Dezw0QHi54DoBw&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dotto%2Bbrahm%26hl%3Dpt-BR%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:pt-BR:official%26channel%3Dfflb%26biw%3D1280%26bih%3D656&rurl=translate.google.com.br&sl=de&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Kritiker&usg=ALkJrhhZVw4ftAcjQQr1oZ_zf_3o8-EAEQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=MVxAUbP-Dezw0QHi54DoBw&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dotto%2Bbrahm%26hl%3Dpt-BR%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:pt-BR:official%26channel%3Dfflb%26biw%3D1280%26bih%3D656&rurl=translate.google.com.br&sl=de&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Theaterleiter&usg=ALkJrhgKxJsz4cDeVa6EUokIQqTOKNNBEA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=MVxAUbP-Dezw0QHi54DoBw&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dotto%2Bbrahm%26hl%3Dpt-BR%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:pt-BR:official%26channel%3Dfflb%26biw%3D1280%26bih%3D656&rurl=translate.google.com.br&sl=de&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Regisseur&usg=ALkJrhjVExJrM42uYZ2RGmeEx30LHRVcSw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=MVxAUbP-Dezw0QHi54DoBw&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dotto%2Bbrahm%26hl%3Dpt-BR%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:pt-BR:official%26channel%3Dfflb%26biw%3D1280%26bih%3D656&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DFreie_B%25C3%25BChne%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhgCB_m6eFqgNvCYLExrvjuPllQ9xw
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A cenografia só vem se firmar como linguagem cênica com os cenários de 

Appia16, encenador do Teatro Suíço que ficou mais conhecido pelos projetos que realizou para 

as Óperas de Wagner. Ele também desenvolveu teorias que modernizaram definitivamente a 

cena do Teatro e da Dança. Através da criação de uma estrutura de iluminação elétrica, 

moldava as composições cênicas a partir da manipulação das cores, das intensidades das luzes 

e suas nuances ou contrastes, remetendo diretamente o expectador a uma experiência 

expressionista, de acordo com as temperaturas dramáticas. 

Appia, com o apoio da iluminação, codificou uma nova plástica cenográfica, 

estruturada geometricamente, despojando os elementos do palco e possibilitando um novo 

design de cena, em que o ator passou a ser assessorado por todos os elementos da 

composição, tornando-se o grande protagonista do espetáculo. Appia pensou a luz como 

modeladora dos corpos no espaço, como na montagem de ―Tristan und Isilde‖, de Wagner, 

em Milão, em 1923, ou ainda em ―Anel dos Nibelungos‖, também de Wagner, em 1924. A 

grande contribuição de Appia para o teatro foi o seu empenho em substituir a imitação 

(cenário realista) pela sugestão (simbologia), buscando a unificação do espetáculo 

(ordenando, entrosando e articulando os elementos), que só poderá ser atingida, se o 

elemento-base da estrutura da encenação for definido e designado. Esse elemento é o ator.  

Craig17, encenador inglês, assim como Appia, desenvolveu um trabalho decisivo 

para a revolução do espaço cenográfico. Suas pesquisas foram compostas de reflexões 

teóricas, de projetos, de maquetes e de realizações cênicas efetivas. Ele propunha a nudez do 

espaço, o jogo do claro-escuro e rejeitou o decorativismo, um espaço em constante mutação, 

através do jogo conjugado da iluminação e de volumes móveis. Craig propunha escadas, 

planos superpostos, biombos não figurativos, feitos de tecido ou de madeira. Uma teoria 

cenográfica que se aproximava das propostas de Appia e também da teoria wagneriana do 

drama musical do futuro, que preconiza uma nova arquitetura teatral como local e instrumento 

da fusão de diferentes elementos que integram o espetáculo: poesia, música, pintura e a arte 

do ator. 

Appia e Graig formularam a resposta ao realismo científico que caracterizou o 

teatro naturalista e o realismo bidimensional dos cenários pintados, típicos do realismo 

romântico do século XIX. Eles necessitavam de uma teatralidade caracterizada pela 

                                                           
16

Adolphe Appia (1862-1928), arquiteto e encenador suíço. Seu trabalho foi determinado pelo uso do espaço 

pelo ator. Appia constatou que a cenografia deve ser um sistema de formas e de volumes reais, que imponha 

incessantemente ao corpo do ator a necessidade de achar soluções plásticas expressivas. 
17

O inglês Edward Gordon Craig (1872-1966), ator, cenógrafo foi o primeiro a utilizar a luz elétrica em cena. 

Seu trabalho enfatizou a qualidade plástica do corpo humano em relação ao cenário e ao espaço cênico 
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simplicidade, sugestão, abstração e grandeza dentro do contexto de cenário escultural 

tridimensional, que unia o ator ao espaço do palco. O importante, nesse conceito moderno, era 

a plasticidade ou transformação do palco através da luz e, em alguns casos, através dos 

elementos cênicos móveis, tais como os famosos biombos de Craig. O sentido era o de prazer 

estético e harmonia, expresso por Craig em sua obra. Essa mesma ideia foi bem resumida pelo 

especialista em cenografia e crítico francês, Bablet (1971, p. 11): 

 

 

O cenário não é uma estrutura autônoma, a apresentação objetiva de um lugar no 

qual a ação seria projetada como se fosse após o evento. (...) Ao estar diretamente 

em harmonia com os movimentos dos atores, como as propostas da peça e 

possivelmente com a música, o cenário torna-se integrado com a vida do teatro e 

participa de sua revelação. A interação dos traços, cores, objetos e efeitos de 

iluminação visual do público está em harmonia com sua emoção auditiva e a 

intensifica.   

 

 

As abordagens de Appia e de Craig repercutiram no mundo inteiro. Eles são 

considerados os pais da cenografia moderna. A cenografia moderna está permeada por esses 

ideais de harmonia e unidade. O espaço do palco era identificado como um lugar para 

representar, nele o palco não era ilusionista. Quando havia necessidade do palco ser associado 

a outro lugar, demonstrava-se através de diálogo, da referência ou através de um cenário 

sugestivo ao invés de um explícito. Enquanto o cenário naturalista era uma representação 

física da teoria psicológica ou sociológica, o cenário moderno transmitia a essência espiritual. 

Na maioria das vezes, o cenário moderno consistia somente em plataformas, rampas, degraus, 

biombos, paredes e cortinas. 

Se a cenografia modernista foi uma arte de ruptura com o naturalismo, a 

cenografia que começou a aparecer no final dos anos de 1960 instaurou um novo momento 

criativo dessa arte. Aronson (1992), ao analisar os estilos cenográficos, identifica uma clara 

evolução da arte com os movimentos artísticos, principalmente o Surrealismo, Construtivismo 

e cubismo. Assim como Ratto, Aronson acredita que foram esses movimentos que deram um 

pontapé inicial para o que viria a ser a cenografia pós-moderna. Ele marca os anos de 1970 e 

1980 como precursores de um novo estilo cenográfico, fundamentalmente diferente da 

abordagem e dos valores estéticos modernistas. Um estilo que possui algumas semelhanças 

com a arquitetura pós-moderna, quando questiona as formas tradicionais de visão 

condicionadas pelas características da cenografia, que prevaleceram no palco por mais de um 

século. A unidade orgânica, aquele aspecto monolítico defendido por Appia, está impossível 
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de ser apreendido no mundo pós-moderno. Aqui, o mundo é visto como uma multiplicidade 

de elementos e imagens díspares, na maioria das vezes, incongruente e conflitante. 

Se a cenografia moderna descartou a imagem ilusionista do romantismo e do 

realismo, para um domínio puramente teatral, a cenografia pós-moderna é um lembrete 

dissonante, mostrando que não existe um foco narrativo único que possa predominar. Usando 

a justaposição, discordância e disjunção, trabalha o espaço para criar no espectador uma 

experiência multifacetada de visão, colocando numa única imagem contexto, história e 

conotação do mundo contemporâneo. 

Acredita Aronson (1992) que a abordagem da cenografia moderna, com sua 

limpeza orgânica, mostrou-se insuficiente ou inapropriada para o renascimento do teatro 

numa época onde tudo já foi, de alguma forma, visto, e só restam as referências 

contemporâneas. Assim, ele aponta como uma das principais características da cenografia 

pós-moderna a referência. Uma cenografia que quase sempre faz alusões a outras produções, a 

outros trabalhos artísticos e a um mundo extrateatral ou não teatral. Muitas vezes, o resultado 

pode se transformar numa colagem aparentemente alienada e vulgar de estilos, períodos e 

referências, mas, sempre, ressalta Arnold, numa ausência consciente de unidade entre os 

elementos visuais de uma produção. Essa ruptura intencional de agradar a sinergia estética 

ocorre  à base da cenografia pós-moderna.  

Como na arquitetura, a cenografia pós-moderna ressalta a presença do passado e 

quase sempre faz uma colagem de imitações estilísticas que funcionam como um código 

semiótico; é o que Jameson (1994) chama de pastiche. 

Outras influências no desenvolvimento da cenografia pós-moderna são apontadas 

por Aronson pelos trabalhos de Cage e Foreman. Cage já fazia citações da arte passada numa 

estrutura de colagem, no final dos anos 50. Os happenings inspirados por Cage18 foram 

influenciados pelos movimentos dadaístas, do Bauhaus e por Artaud19.; frequentemente, 

usavam-se objetos fundidos na cenografia e na ação, tendo quase sempre como resultado uma 

colagem expressando a cultura contemporânea. A técnica teve um efeito profundo, tanto na 

arte quanto no teatro, e ajudou, segundo Arnold, a libertar o desenho teatral de uma 

                                                           
18

John Milton Cage Jr. (5 de setembro de 1912 — 12 de agosto de 1992) foi um compositor, teórico musical, 

escritor e artista dos Estados Unidos. Cage foi um pioneiro da música aleatória, da música eletroacústica, do uso 

de instrumentos não convencionais, bem como do uso não convencional de instrumentos convencionais, sendo 

considerado uma das figuras chave das vanguardas artísticas do pós-guerra. 
19

 Antoine Marie Joseph Artaud, conhecido como Antonin Artaud (Marselha, 4 de setembro de 1896 — Paris em 

4 de março de 1948) foi poeta, ator, escritor, dramaturgo, roteirista e diretor de teatro francês de aspirações 

anarquistas. Ligado fortemente ao surrealismo, foi expulso do movimento por ser contrário à filiação ao partido 

comunista. 
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abordagem ingênua, metaforicamente limitada e imagística. Foreman, um dos artistas teatrais 

de vanguarda mais inovadores e influentes da década de 1960 e 1970, incluiu a maioria dos 

conceitos da cenografia pós-moderna. Embora conhecida como uma cenografia feia, seus 

trabalhos, geralmente, exibiam tons sombrios e, mostrados na maioria das vezes num estilo 

brechtniano, exibiam as técnicas e os materiais que constituíam os cenários, distanciando 

assim o espectador, não permitindo que ele se envolvesse com a cena. Dessa forma, ele se 

opunha aos estilos estéticos tradicionais. Um dado notável na cenografia de Foreman era a 

justaposição de elementos incompatíveis e a mistura de objetos de escalas diferentes. Dentro 

de um mesmo cenário havia também versões menores do mesmo cenário; o palco também 

aparecia quase sempre ocupado por telas que evocavam pinturas renascentistas que, ao 

mesmo tempo, segmentavam e concentravam a atenção do observador. 

A cenografia pós-moderna tende a combinar estilos e gêneros em uma única 

imagem, sem perder a estrutura. No entanto, Aronson a define como profundamente teatral, 

por estar aberta ao exercício da problemática do olhar e, principalmente, por requerer do 

observador certa distância e uma ironia nesse olhar. 

Conforme citamos na nossa pesquisa de mestrado de Rolim Filho (2001) sobre a 

cenografia pós-moderna, percebemos que nela se encontra mais fortemente estabelecido o 

conceito de oposição à modernidade; nessa área não se discute muito sua existência como 

pós- moderna, seu aparecimento também se encontra nos anos 1960 e tem seu auge nos anos 

1980, quando a arquitetura pós-moderna se torna visível, presente e contestadora. Sabemos, 

no entanto, que a presença pós-moderna teve como raízes duas significativas mudanças 

tecnológicas: em primeiro lugar, a derrubada das fronteiras de tempo e espaço, pelos avanços 

das tecnologias de comunicações e transportes que transformaram a interação social do 

espaço de maneira bastante diferenciada. Em segundo lugar, as novas tecnologias das mídias 

digitais que dissolveram a necessidade de conjugar a produção em massa com a repetição em 

massa, permitindo uma produção flexível, mas com produtos, quase personalizados, 

expressando uma grande variedade de estilos. Citamos em Rolim (2001) a cenografia 

performática de Daniela Thomas como uma representante da cenografia brasileira da era pós-

moderna pelos trabalhos realizados na Cia. Ópera Seca, em São Paulo, nos anos 1980. Em 

seus trabalhos, Thomas consegue transformar toda unidade orgânica da cenografia de Appia e 

Craig utilizando os princípios de montagem de Eisenstein e os princípios de desconstrução do 
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alemão Garpar Neher20. Agrupando vários elementos dissonantes numa mesma cena, Thomas 

consegue alterar os sentidos do espectador justapondo elementos cênicos sem interesse de 

criar uma totalidade. Seus cenários expressam uma explosão significante de imagens, sejam 

nas projeções cinematográficas, no uso dos espelhos, das macros texturas, e também pela 

inclusão de elementos naturais como o fogo, a terra, e a água. 

Na pesquisa de mestrado de Rolim (2001) também é mostrada a arquitetura pós-

moderna, associando ao seu estilo o presente com o passado, formando uma colagem 

fragmentária da realidade e estilhaços enriquecidos por referências históricas. Uma arquitetura 

que abandona o modernismo no sentido interior e afirma uma base mais ampla para o eterno, 

numa visão construída pela continuidade histórica e pela memória coletiva. Podemos 

identificar que foi na pós-modernidade que a arquitetura e a cenografia apareceram agrupadas 

no espaço urbano através de um exemplo tipicamente pós-moderno, conhecido como A 

Piazza D’Italia (Figura 3.1), em Nova Orleans, uma obra clássica da arquitetura pós-moderna 

utilizando a cenografia como instrumento centralizador da obra. Charles Moore, o criador do 

espaço, propôs essa praça para uma população ítalo-americana. Moore projetou uma grande 

praça, estruturada por colunas fragmentadas. No centro do arranjo, há uma fonte, o 

Mediterrâneo, banhando uma superfície de concreto suspensa em forma de bota, numa 

referência clara ao mapa da Itália. Cinco arcadas estão formando um cenário convexo, numa 

lembrança irônica das cinco ordens da coluna clássica (dórica, jônica, coríntia, toscana e 

composta) num jogo colorido que nos remete à Pop Art. A obra concebe a história como um 

contínuo de acessórios portáteis, refletindo o modo pelo qual os próprios italianos foram 

transportados para o Novo Mundo. Afinal, sem nenhum realismo, a praça se assemelha a uma 

fachada de um cenário teatral, pois insere a ideia do artefato cenográfico como o uso do 

fragmento clássico das colunas, uma vez que não vemos o cenário clássico inteiro e sim 

fragmentos, artefatos que criam a referência e a sensação do cenário inteiro e, dessa forma, 

cria um contexto novo e moderno.  

É importante perceber a existência do artefato cenográfico na Piazza D’italia 

usado como dispositivo que teatralizou o desenvolvimento das fachadas, com o objetivo claro 

na transmissão máxima das sensações e das referências arquitetônicas. Com o uso do artefato 

cenográfico, Charles Moore transpôs sensações de um mundo nostálgico, causando o sentido 

de deslocamento no tempo e no espaço. A arquitetura pós-moderna conseguiu transmitir essa 
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Gaspar Neher (1897-1962), cenógrafo alemão famoso por criar na cenografia o mesmo sistema de montagem 

usado nas edições de filmes. 
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sensação de fantasia, da viagem fantástica teatral utilizando o artefato cenográfico, 

imprimindo a mesma sensação que a cenografia realiza no teatro. 

 

 

 
Figura 3.1: A Piazza D’Italia, de Charles Moore, 1979. Fonte: Google (2012). 

 

 

 

Para Connor (1993), o teatro pós-moderno é tomado como uma recusa positiva da 

congelada abstração da ideia da obra-em-si em favor da ideia da  obra-como-processo. Seu 

surgimento é, na maioria das vezes, datado junto ao aparecimento da arte performática na 

década de 1960, com seus happenings, espetáculos e dança-teatro. A performance é a 

modalidade unificadora do pós-modernismo, com seu afastamento da palavra ou do teatro 

literário. Um teatro no qual são esvaziadas todas as convenções entendidas em termos de 

enredo, de personagens, de ambiente, de linguagem e de movimento. Os atores não criam 

papéis, funcionam, em vez disso, como meios através dos quais o encenador exprime suas 

ideias, servem como ícones e imagens. O texto é apenas um pretexto para criar uma 

performance, uma atmosfera. Na performance, o cenário não é determinante, ele se mostra 

ocasional, pode ser um prédio, uma ponte, um viaduto. Na maioria das vezes, o cenário se 

funde com o lugar, o qual não é construído para dar uma ideia preconcebida da coisa 

apresentada; o lugar constitui um elemento autônomo e permanente da performance no 

mesmo nível do texto, dos gestos e entrega dos atores. O cenário será sempre um lugar, um 

cenário natural que contribuirá com sua própria identidade e história, com seu próprio sentido 

original. A performance é mãe do teatro de imagens e está inserida no espaço urbano assim 
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como os happenings. Sua preocupação está na abstração da forma, herança da tradição do 

formalismo, principalmente, o Cubismo. O drama pós-moderno se abastece dessas imagens 

picturais e põe em relevo uma criação plástica, padronizando o espaço com ícones e quadros 

vivos. 

Partindo-se do conceito de teatro pós-dramático cunhado por Lehmann (2007), 

observa-se que, a partir dos anos de 1970, profundas transformações ocorreram na arte teatral, 

em especial, no que se refere à primazia do texto e da valorização da encenação. O espaço no 

teatro pós-dramático assume um espaço de rupturas, em que a leitura da cena, da narrativa e 

da própria cenografia assumem novos paradigmas. A nova dramaturgia, livre de uma 

narrativa de tipo fabular ou lógica, provindas das ideias do teatro performance, definiu 

também novas apropriações do espaço da encenação. Os novos espaços, na maioria das vezes, 

não destinados à encenação, abriram novas possibilidades espaciais em que a cenografia 

contou com a necessidade de trabalhar o entendimento do texto para criar imagens. Essas 

diferentes visualidades que a cenografia teve que trabalhar promoveram uma grande 

capacidade perceptiva e a criação de novas bases conceituais.  

A discussão sobre a pós-modernidade teve um importante manifesto Strada 

Novissima, lançado na Bienal de Veneza (1980) montada por cenógrafos da Cinecitta, no 

qual um grupo de arquitetos, em nome da recuperação da tradição e da beleza do passado, 

criticava os excessos futuristas do modernismo. A polêmica extrapolou a esfera propriamente 

artística e passou a envolver filósofos, antropólogos e sociólogos de países e orientações 

teóricas diversificadas. Embora não se possa definir a tendência pós-moderna em termos de 

um conjunto específico de características ideológicas e estilísticas, o fato é que ela tende a 

proclamar sua legitimidade em termos exclusivamente formais, para não dizer superficiais. 

Contudo, apesar da tese defendida na Bienal, o passado já era uma presença nos principais 

monumentos do período.  Um conjunto de propostas, releituras, críticas, passam a tensionar a 

tradição teórica existente, questionando sua autoridade diante da magnitude das mudanças em 

curso.  
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Figura 3.2: Strada Novíssima, Bienal de Veneza 1980. Fonte: Marcos Costa,2012. 

 

Novos parâmetros foram tomados pelos cenógrafos para definir seus novos 

cenários. Assim, a criação cenográfica determinada por novos espaços não teatrais definiu um 

passe livre para a cenografia. Entender o texto teatral enquanto encenação e participar como 

parte deste para provocar efeitos, através de imagens e colagens, é a nova proposta 

cenográfica para o espetáculo contemporâneo. A expressividade criativa dos cenógrafos 

estava agora com livres possibilidades de apropriação espacial. Salas teatrais, viadutos, 

escavações de metrôs, praças ao ar livre, hospitais abandonados, igrejas tombadas, ruas, 

monumentos, nada se torna perdido para o cenógrafo; tudo no espaço se revela como potência 

para a sua criatividade. A cenografia se abriu para uma multiplicidade de visualidades num 

campo heterogêneo onde o edifício teatral foi apenas ponto de partida. Agora, a cenografia 

começou a fazer parte das exposições, das salas dos museus e até das solenidades de aberturas 

de eventos de massa. 

Gonçalves (2004, p.43) também identifica a segunda metade do séc. XX com as 

transformações da linguagem artística e o aparecimento da performance e a instalação, em 

que o cenário, o gesto e atitude tornaram-se essenciais à forma e ao conceito da arte. 

Aconteceu quando as artes plásticas se aproximaram do teatro promovendo um novo 

contexto, uma nova relação entre a obra de arte e a exposição parecia anunciar o fim dos 

museus, mas Gonçalves diz que foi justamente o contrário, surgindo, daí, um verdadeiro 

boom de novos museus com edifícios surpreendentes exibindo as novas tendências da 

arquitetura.  

O fenômeno dos novos museus, definido por Gonçalves, vem marcando a 

realidade cultural a partir dos anos 1970, como uma afirmação da sociedade do espetáculo que 

consagra agora o museu ao museu monumento, tornando-se cenário para uma experiência 

espetacular como um lugar provocador de sensações e transformações espaciais sem limites. 

Na nova museografia, buscam-se novos métodos e tecnologias de comunicação e procura-se 

marcar com dinamismo uma ação cultural universalizando os princípios da museologia 

contemporânea. Gonçalves admite que os edifícios arquitetônicos dos novos museus 
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aparecem no cenário urbano como ornamentos espetaculares, erguidos como símbolos de 

status, de distinção, de modernização urbana. Ela ressalta que o museu monumento evidencia-

se na ordem social também monumental, no sentido que ele exibe a marca de um estilo de 

poder econômico multinacional, um produto cultural que legitima a modernização global.  

Gonçalves (2004) identifica a cenografia como o elemento transformador da nova 

estética dos museus, quando adota o conceito de cenografia no lugar do antigo conceito de 

museografia da exposição, porque considera que há na comunicação da exposição uma 

aproximação muito direta com o que ocorre no teatro. Gonçalves identifica semelhanças entre 

o papel do visitante da exposição e do ator em cena e da cenografia cênica, quando, na 

exposição museográfica, a cenografia demarca a localização da produção artística mostrada 

pelo desenho do espaço, o uso da luz e da cor e, muitas vezes, também o recurso sonoro, bem 

como nas novas tecnologias digitais com suas projeções e transparências. Tanto na instalação 

como na exposição, ela situa a cenografia dramatizada como a responsável de envolver o 

visitante em vivências e interpretações exatamente como acontece no teatro. A cenografia 

ingressa o visitante ―num universo ficcional onde pode divertir, ironizar, questionar, 

surpreender, sentir repulsa‖ (GONÇALVES, 2004), enfim, é a cenografia que desenvolve no 

receptor um tipo especial de recepção estética. O conceito da cenografia empregado por 

Gonçalves é entendido, portanto, como modo de criar uma atmosfera ideal e representativa 

para desenvolver as narrativas de uma ambientação construída para a ação e a apresentação 

de um discurso sobre a arte. Dessa forma, a cenografia colabora para promover a recepção 

estética e instigar a imaginação e o conhecimento sensível do visitante. A cenografia cria para 

o receptor as estratégias que funcionam como chaves da exposição, pelas quais são possíveis 

a experiência estética e a apreensão dos conteúdos. Assim, passa-se a criar verdadeiros 

cenários para se contextualizar a obra exibida. Usam-se cores, texturas e luzes teatrais nas 

montagens de ambiances dramatizadas.  Portanto, o novo museu  

 

 

torna-se uma cenografia para a experiência cultural contemporânea, quando se exibe 

como um lugar de novas representações, onde o contexto de pensar, do sentir e do 

agir se coletivizam a partir de uma cenografia dramatizada e daí emerge os 

referenciais de significação que são postos em destaque e valorizados 

(GONÇALVES, 2004, p.46). 

 

 

Observando a entrada da cenografia no mundo urbano, identificamos o trabalho 

de Lachapelle (2004-2005), no qual demonstra que a cenografia urbana, hoje, caracteriza-se 
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como a arte da mise-en-scène dos espaços públicos urbanos e que reflete a identidade da 

cidade e de seus habitantes. Ela identifica esse fenômeno como tendo sua origem na 

civilização grega, onde a Ágora era o teatro da democracia. Tomando essa representação 

simbólica, a Ágora era um espaço rodeado por edifícios públicos e se constituía o centro da 

vida política, religiosa e econômica da cidade. Na Renascença, a cenografia urbana se 

desenvolveu com Palladio, o teatro de Vicence.  Ela identifica a praça pública como o lugar 

de nascimento da cenografia, por ser em torno dela que a cidade vivia. A cenografia acontece 

sob o domínio da arquitetura e do urbanismo, ela está, assim, referendada pela era do 

imaterial, da sociedade do espetáculo. Não funciona apenas como um cosmético arquitetural, 

é também um lugar, onde através da filosofia,  edificava-se a mentalidade urbana. No entanto, 

Lachapelle identifica a cidade contemporânea como o lugar onde a Ágora ou a praça pública 

tendem a desaparecer em função das infraestruturas e dos cruzamentos das vias de alta 

velocidade. Os espaços simbólicos que representam as igrejas, praças públicas são 

substituídos por espaços que ela define como não-lugares: um conceito definido por Augé 

(2007), para identificar todo o lugar que é diametralmente oposto ao lar, à residência, ao 

espaço personalizado. Os não-lugares são representados pelos espaços públicos de rápida 

circulação, como aeroportos, estações de metrô e pelas grandes cadeias de hotéis e 

supermercados. Augé diz que o habitante do não-lugar mantém com este uma relação 

contratual representada por símbolos da supermodernidade: cartões de crédito, cartão 

telefônico, passaporte, carteira de motorista, enfim, por símbolos que permitem o acesso, 

comprovam a identidade, autorizam deslocamentos impessoais. 

Essa evolução urbana passa pela lógica da rede dos fluxos intensos das metrópoles 

que sinaliza o desaparecimento do viver junto, característico das cidades. Lachapelle legitima 

essa mudança do sistema da cidade tradicional europeia que tinha a troca e o comércio como 

centro vital econômico, em torno de um século, para uma cidade europeia dita completamente 

estruturada pelas redes, onde as trocas se davam nos cruzamentos das redes e nos quais 

também se instalam os centros de logística. A transformação essencial da urbanização se dá 

com o cruzamento das redes com a velocidade dos deslocamentos, reduzindo a proximidade 

geográfica, à medida que reduz também o espaço material de socialização, em que a rua está 

lá, não como espaço de troca, de sociabilização, e, sim, como lugar de movimento, de 

velocidade. 

A cidade contemporânea é vista como uma colagem urbana em constante 

transformação, sua paisagem foi transformada em paisagem de consumo de massa, compostas 

de infraestruturas gigantes ligando os centros comerciais aos bairros residenciais.  
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Com uma morfologia urbana complexa em contínua evolução, a cidade tornou-se 

uma colagem, uma justaposição de elementos físicos ou imateriais, onde estão embutidos um 

estado de continua decomposição e reorganização, remanejamento, expansão e retração. 

Lachapelle (2004-2005) situa a cidade hoje como um espaço urbano onde não se distingue 

mais sua estrutura espacial, mas, sim, uma trama multifacetada de eventos que lhe abordam 

em todos os sentidos. A multiplicação desses eventos suspende o tempo histórico, diluindo-o 

em instantes fragmentados num ritmo sequencial pontuado a partir do tempo urbano. 

Apesar de todos os problemas atuais, Lachapelle percebe a cidade como lugar de 

ação coletiva, como refúgio imediato da política democrática, um espaço de inovação cultural, 

manifestação das diferenças, lugar de confrontação e cooperação com o outro. O espaço 

coletivo da vida contemporânea, para Lachapelle, ainda tem por princípio a troca nas formas 

mais diversas, das interações institucionalizadas de relações livres dos cidadãos. Dentro desse 

contexto, ela situa a cenografia urbana como uma ferramenta utilizada para vários tipos de 

manobra que se relacionam entre si, tais como, eixo de composição, descentralização, 

abstração, superposição dos espaços urbanos na tentativa de preencher seus déficits colocados 

na adaptação da cidade contemporânea, reconstituindo-o não somente como lugar de 

negócios, mas, de percepção e sensações físicas e promovendo, assim, a função de 

socialização pela emoção. Lachapelle confirma que o uso da cenografia no campo da 

arquitetura e do urbanismo se refere à era imaterial ou da sociedade do espetáculo e apresenta-

se, urbanamente, como espaços iluminados artificialmente, paisagens sonoras, o uso das 

novas mídias tecnológicas e das tecnologias eletrônicas.  

Dessa forma, Lachapelle (2004-2005) identifica o papel da cenografia urbana 

diretamente ligada à conquista de identidade e de enraizamento das cidades, na medida em 

que valoriza seus territórios e melhora a visibilidade dos espaços. Ela acrescenta uma 

identidade a um espaço desvalorizado que ordena o espaço e o estrutura como lugar de 

encontros numa urbanidade no qual a socialização havia se perdido, servindo também para 

ligar os percursos das redes, estabelecendo uma continuidade nos fragmentos urbanos. A mise 

en scene dos espaços públicos descritos por Lachapelle está profundamente relacionado com 

mise en ambiance, ambos tendo na cenografia o elemento agregador de valores subjetivos 

transformadores dos espaços.  

Para Lachapelle (2004-2005), a cenografia urbana atua alterando os cinco sentidos 

do cidadão, através da alteração da percepção pelo movimento, o sentido de gravidade, os 

materiais, as texturas e grãos. Dessa forma, a função da cenografia urbana estaria em criar 

uma memória do lugar pela criação de sensações peculiares do lugar, uma questão de 
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identidade que estabelece ao visitante como memória. Assim, ela renova a 

tridimensionalidade do espaço, estabelecendo uma ressonância entre o vivido e as 

propriedades espaciais do lugar. O trabalho das cenografias urbanas estaria centrado na 

possibilidade de dar um sentido à vida das cidades, ampliando a realidade sensível do lugar, 

criando as ambiances e promovendo o universo dos sentidos sobre o ambiente urbano e 

arquitetural.   

Nos anos 1960-70, a cultura foi edificada como um instrumento de 

democratização e reconquista da urbanidade, à medida que se apresentava como uma cultura 

aberta a todos, favorecendo o centro das cidades como lugar de encontro e, dessa forma, 

afirmava a função da cidade como lugar de identidade e de sociabilidade (LACHAPELLE, 

2004-2005) quando tivemos o início das celebrações patrimoniais e festivas contemplando as 

cenografias como atrações principais do urbano espetacularizado . 

A contemporaneidade foi invadida por uma série de performances para além da 

sala do teatro, a ideia de espetáculo se tornou cotidiana através dos grandes eventos urbanos 

que tiveram a arte e a cultura como matéria-prima abundante e foram divulgados pelas novas 

mídias digitais, para serem consumidas como mais um produto. Os noticiários e os programas 

de TVs parecem seguir convenções teatrais, sejam elas num drama naturalista de vidas 

sofridas e trágicas ou num formato de um reality show, documento verdade. Essas 

performances se proliferam também de formas subliminares, como entre literatura e recitação, 

entre religião e entretenimento, entre rituais e show de tribos diversas, tendo o espaço urbano 

como palco e a cultura como busca da unidade perdida. 

Brugger (2011), na medida em que relaciona a experiência teatral vivida nas ruas 

do Rio nos anos 1980 impulsionada com as políticas urbanas, também compreende a cidade 

como palco. Com a exibição de um espetáculo itinerante, reconstruindo ficticiamente o 

percurso de Tiradentes até o seu enforcamento nos espaços históricos do centro do Rio, ele 

percebeu que o evento valorizou as áreas centrais de valor cultural e promoveu mudanças 

profundas nas relações existentes entre o teatro e a cidade, entre o teatro e a sociedade. Ele 

constatou que a experiência cênica realizada ao ar livre deu início a um processo de difusão 

da cultura carioca, funcionando como estratégia política da municipalidade para realizar 

importantes intervenções urbanas e culturais no centro do Rio.  

Para Debord (1997, p. 119), a cultura ganhou independência na 

contemporaneidade, quando descreveu um movimento imperialista de enriquecimento através 

de seu eminente consumo, movimento esse que seria, ao mesmo tempo, o declínio de sua 

independência. Assim, a cultura se tornou mercadoria integralmente, chegando a 
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desempenhar, na segunda metade do século XX, ―um papel motor no desenvolvimento da 

economia, equivalente ao do automóvel na primeira metade e as ferrovias na segunda metade 

do séc. XIX‖. Dessa forma, o turismo, o patrimônio cultural memorial material e imaterial são 

moedas de um espetáculo que necessita apenas de um espaço, de um lugar para se projetar; 

esse lugar cenário é a cidade com o espaço da história, do viver coletivo, da concentração e do 

poder social que torna possível mercantilizar sua história e seu passado e, assim, se 

autoconsumir.   

Podemos dizer que no espaço urbano a espetacularização segue acompanhada de 

uma política de implantação, que tem na cultura sua maior ferramenta.  Eventos que não 

possam ser facilmente localizados como pertencentes a essa ou àquela cultura se estendem a 

várias culturas e, simultaneamente, acontecem para um grande contingente de publico, via TV 

ou internet. Estamos na era da globalização e todos os grandes eventos urbanos são hoje 

celebrados em rede, criando uma organização semio-estética da imagem de uma cidade, de 

um lugar para o mundo. 

 

 

3.2 A Reprodução do Artefato Cenográfico no Espaço Urbano 

 

 

Thibaud (2012) mostra em seu artigo a crescente atenção colocada sobre as 

dimensões sensoriais dos espaços urbanos. Ele comenta de como a urbanidade está centrada 

na ideia de mise en ambiance, para organizar as sensações, para fazer sentir Stimmung21, 

(atmosfera do ambiente). Basta observar: 

 

 

(...) os ambientes condicionados dos shoppings, nos meios arborizados dos 

bairros verdes (éco-quartiers), na patrimonialização dos centros históricos ou 

na privatização dos condomínios fechados (gated communities), nos novos 

cenários da cidade criativa ou nas atmosferas funcionais das áreas de 

transporte, tudo parece recriado por uma mise en ambiance. 

(THIBAUD,2012). 

                                                           
21

Thibaud usa a palavra alemã Stimmung para traduzir a ideia de atmosfera do ambiente. Talvez para diferenciar 

de atmosfera que é a tradução do inglês para ambiance. No entanto, quando usamos a palavra atmosfera não a 

usamos como tradução para ambiance. Usamos atmosfera como a palavra é usada no teatro, literatura e na 

performance teatral, na qual, atmosfera representa uma sensação, um estado de espírito ou uma qualidade dos 

sentidos usada numa montagem teatral, para expressar as subjetividades de uma ação, de um personagem, de um 

cenário ou de uma cena. 
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Segundo Thibaud, a mise en ambiance dos espaços urbanos é responsável pelas 

mutações da cidade de hoje. Tais mudanças se difundem na vida cotidiana através das 

transformações do ―domínio sensível sensorial dos ambientes‖. Para se perceber essa ecologia 

sensível da cidade, Thibaud mostra operações para se entender o funcionamento de mise en 

ambiance nas questões de concepção urbana.  

Partindo do fato de que os artefatos cenográficos sejam uma representação das 

ambiances, podemos dizer que eles se instalam através de uma mise en scène urbana e 

trabalham os espaços urbanos produzindo as ambiances espetaculares. Desta forma, ele atua 

através de algumas das operações relacionadas por Thibaud: atua no campo do sensível, 

impregnação, atmosfera e coalescência. 

 

 

3.2.1 Atuação no Campo do Sensível 

 

 

Já percebemos que o artefato cenográfico como uma representação das ambiances 

tem maior atuação sobre o espaço urbano através de sua subjetividade. Ele age diretamente 

sobre os sentidos que existem no contato humano. A experiência tátil dos artefatos constitui 

um corpo próprio, a coisa física, como o lugar da sensação. É nessa sensação que consiste o 

grande encontro do artefato e seu público. Essa sensação se manifesta como resultado de uma 

multiplicidade de espaços sensoriais e se organiza na medida em que nos deparamos com uma 

representação na nossa frente. Malherbe (1998 p.76), falando sobre a experiência tátil em que 

o corpo se constitui como o primeiro lugar de sensação, mostra que essa sensação é subjetiva 

e é uma ação resultante dos sentidos: 

 

 
Existe uma multiplicidade de espaços sensoriais que se organizam atuando nas 

sensações, se associam, se compõem de maneira concreta numa figuração global que 

é o espaço único. (...) Assim, os sentidos, são as modalidades da espacialidade que 

se organizam em torno do sujeito percebido, o qual toma essa organização nele 

mesmo.  

 

 

Podemos dizer que a sensação funciona como um duplo evento: de uma parte, o 

artefato cenográfico como coisa física; de outra parte, o corpo do observador incrustado de 
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imprecisão sensível. Assim, determina Malherbe, ―as coisas afetam o espírito que se forma na 

representação daquilo que é visto, escutado, tocado‖. Isso forma segundo ele, o sensível, que é 

escutado na unidade corporal que existe em cada um. Essa unidade corporal, ―formada pelos 

feixes sensoriais”, não tem natureza ou consciência, existe no lugar onde se esboçam as 

perspectivas, os gestos, os gostos e os condutores que qualificam a maneira orgânica, o espaço 

imanente (MALHERBE, 1998, p.67). 

 

 

3.2.2 Impregnação 

 

 

Cada objeto traz em si suas propriedades e, por isso, também elaboram diferentes 

reações. É compreensivo também que as coisas materiais tenham uma extensão e, assim, 

preenchem o espaço com suas qualidades sem, no entanto se confundir com o espaço. A 

matéria da qual são feitos os artefatos, as cores e texturas de que são revestidos, a luz que os 

ilumina, todas essas propriedades são determinantes para impregnar o artefato e, assim, 

irradiar no ambiente uma determinada sensação.  

O termo impregnação usado por Thibaud para expressar a relação sutil na criação 

das ambiances urbanas, como algo que envolve os ambientes criando ―uma relação com o 

tempo e com o espaço feito de nuances, de lentidão e de constância” (THIBAUD, 2012), 

preenche totalmente essa segunda caráteristica dos artefatos. A impregnação é aquilo que o 

artefato exibe de uma maneira subjetiva, que escapa à atenção consciente, emanando 

sensações, de modo que está mais para sentir do que perceber. Thibaud diz que a  

impregnação não tem uma ação explícita ou imediata. Acontece por ―pequenas inflexões e  

por micro-fenômenos e se estabelecem na ordem do difuso, da infra, da evidência, daquilo 

que está presente sem ser determinantemente identificado‖. Seu poder está na sua capacidade 

de impregnar o ambiente com uma sensação única inconfundível, que muitas vezes torna a 

marca do lugar. 
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3.2.3 Atmosfera 

 

 

A atmosfera é a característica principal dos artefatos cenográficos, afinal, esse 

caráter faz parte da natureza original das cenografias. O objetivo das cenografias nos teatros é, 

justamente, promover a ação de fundo atmosférico e colocar em ressonância os espectadores 

com a ação teatral, formada também com a performance dos atores. Boehme vê a atmosfera 

como seu caráter de fisionomia do teatro, na maneira como ela afeta os nossos sentimentos. 

Ela a distingue como um fenômeno que provoca  emoções em ―atmosferas de comunicação 

ou de convenção social‖ (BOEHME, 2011, p. 222-223) . 

Com essa característica, o artefato cenográfico trabalha diretamente afetando o 

campo emocional das pessoas. Zumthor (2008), falando sobre a capacidade das atmosferas 

em criar as ambiances, é bastante  claro em defirnir a atmosfera ligada ao campo emocional: 

 

 

A atmosfera trata sobre nossa percepção emocional. É uma percepção de uma 

rapidez desconhecida e que nos serve, a nós seres humanos, aparentemente para 

sobreviver. (...) Existe alguma coisa que dizemos instantaneamente muitas vezes 

como atmosfera. Uma compreensão imediata, uma emoção imediata, uma rejeição 

imediata. Nós conhecemos seguramente a percepção emocional graças à música. E 

um pouco assim pela a arquitetura (ZUMTHOR, 2008, p.13). 

 

 

Thibaud (2012) se refere, no estudo das ambiances, que, para ambientar um 

território, necessitamos não só de controlar os parâmentros físicos do ambiente construido, 

mas de dotar esse território de um determinado caráter, de um certo valor emocional e 

existencial. É exatamente essa a função do artefato cenográfico: criar as tonalidades afetivas 

do lugar através das atmosferas. 

 

 

3.2.4 Coalescência 
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Assim como na química e na metereologia, coalescência se aplica ao processo  de 

fundição de duas ou mais particulas que se colidem e, coalescendo-se, formam uma única 

gotícula, podemos relacioná-la à ideia do artefato, na medida em que se associam ao conjunto 

de fatores do meio ambiente e dialogam com esses fatores  e terminam como formadores da 

imagem e da identidade do lugar  a que estão  inseridos. 

Thibaud (2012) cunha o termo coalescência para reconhecer os diversos fatores 

que constituem uma ambiance. Ele define  ambiance não como algo  localizável e definido, 

mas, sim, inserido num conjunto de fatores que se associam entre eles para definir um 

ambiente. Podemos dizer que o artefato cenográfico reage da mesma forma, por mais que sua 

presença seja destacada como uma ilha onipresente, temos que reconhecer o que se destaca 

como campo difuso em seu torno e sobretudo religar os varios elementos entre si. Não 

podemos analisar um artefato apenas por sua forma, suas cores, seu material de construção, 

mas precisamos, principalmente, situá-lo no contexto urbano, que é o viver junto. 

Para entender melhor como funciona a coalescência no artefato urbano, 

necessitamos entendê-la como uma tática  da qual o artefato se utiliza para inventar o espaço 

espetacular. Dessa forma, podemos identificar a instalação do artefato cenográfico como uma 

invenção espetacular do espaço urbano, quando ele elabora na sua coalencência três táticas: 

Mise en scène urbana, imagem identitária e o Tridspace. 

 

 

3.2.5 Tática 01 - A Mise en Scène Urbana 

 

Lenoir (2006, p.75) identifica o espaço público urbano historicamente como um 

espaço de representação. Ela utiliza o conceito da mise en scène segundo seus sentidos: 

artístico e literário para relacionar os eventos urbanos com a imagem da cidade, como um 

sistema de organização da representação que ela cria dela mesma. A cidade é, ao mesmo 

tempo, significado e significante, na medida em que seus signos, seus símbolos e seus mitos 

constroem a cena das comunicações, que Lenoir (2006) divide em três: cena urbana, midiática 

local, e comunicação política. Essas três cenas definem as relações particulares entre real e 

imaginário. Cada uma dessas cenas se destaca por seu modo de produção especifico. A cena 

urbana mantém o aspecto do simbólico dos lugares e ela depende do domínio do vivido da 

memória e da espacialização. A cena midiática local aparece no domínio da interpretação e, 
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portanto, da mediação. A cena da comunicação política veicula a imagem identitária oficial e 

indica o conjunto das representações. 

Com a análise semântica, linguística, ilustrativa e estética, Lenoir permite 

valorizar as qualidades das diferentes cenas, de acordo com as suas representações. 

Observando os modos e a natureza das interações entre as diferentes cenas e os atores 

urbanos, percebemos que ocorre a mesma relação com a implantação do artefato cenográfico. 

Assim, tomando o exemplo de Lenoir, estabelecemos como funciona a mise en scène do 

artefato cenográfico na invenção do cotidiano espetacular.  

Às interações entre a cena urbana e a cena mediática local Lenoir chama de 

teatralidades. A teatralidade é responsável pelo aspecto de tornar espetacular o evento e só 

poderá ser visível se as duas cenas, mediática e urbana, participam de sua criação. Às 

interações entre a cena da comunicação política e da cena urbana, Lenoir chama de mimesis, 

ou seja, uma forma de imitação para o jogo de cena, mas, também, para os discursos. É a 

interpretação que permite colocar em cena os atores na presença de suas ações formando a 

cena urbana. Já as interações entre a cena da comunicação política e a cena mediática 

produzem a dramaturgia. A dramaturgia criada pelos discursos políticos, pelos slogans e as 

discussões em torno da implantação do artefato cenográfico, criam o texto, no qual estão 

implícitos os jogos de poderes. Dessa dramaturgia formada pela presença do artefato 

cenográfico podem sair os heróis urbanos, os vilões, os nós da intriga, os dramas urbanos, as 

tragédias. A dinâmica jornalística e as comunicações municipais realizam a interpretação do 

jogo, ora escondendo, ora ocultando suas regras e estratégias.  

Lenoir (2006) ainda esclarece que cada uma dessas cenas que formam a mise en 

scène urbana depende de uma temporalidade de representação que funciona diferentemente, 

mas são as teatralidades, a mimesis e a dramaturgia as responsáveis por produzirem os 

efeitos necessários para o reconhecimento dos poderes da identidade urbana, veiculada a 

imagem da cidade.  

Podemos dizer que o que diferencia o artefato de outras construções é justamente 

a mise en scène de sua implantação, na medida em que ela cria os valores territoriais que 

orientam as ações dos diferentes atores em torno da imagem da cidade. Assim, podemos dizer 

que a mise en scène serve para integrar o artefato cenográfico na ideologia espacial, utilizando 

seus atributos simbólicos na invenção do cotidiano espetacular. 
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3.2.6 Tática 02 - A Imagem Identitária 

 

 

Podemos perceber que o artefato cenográfico já é criado para atuar na criação de 

um território simbólico, associamos isso à carga semiótica que irradia em seu entorno e toda 

sua força dramática capaz de transformar o espaço teatral. 

Para estabelecer a imagem identitária das cidades, o artefato cenográfico trabalha 

um aspecto fundamental da lógica de significações, da qual nos fala Baudrillard (2009) que 

passa ―a ser reconhecido por uma análise de códigos e de sistemas simbólicos‖. Somente 

assim o artefato participa de uma ordem de produção, onde as estratégias econômicas e 

políticas giram sobre a ordem do consumo e, que essa ordem de consumo está centrada na 

manipulação dos signos. Dessa forma, todo o cotidiano se personifica na manifestação desses 

signos, criando uma mudança na ordem identitária da cidade, tendo o apoio das 

comunicações de massa e produzindo um novo centro unificador espacial onde se estabelece o 

espetáculo urbano. 

A imagem fornecida pelo artefato cenográfico no espaço urbano é dramatizada 

sob o modo espetacular. Distanciada pelos meios de comunicação e reduzida a signos, o 

artefato cenográfico não significa a realidade, ele é a vertigem da realidade, a qual 

Baudrillard afirma ser o ―espaço geométrico das comunicações de massa um espaço irreal‖. 

 A mise en scène da sua implantação no urbano já vem inserida na construção de 

uma ideologia espacial que produz os valores simbólicos necessários, para criar uma imagem 

identitária da cidade. Cada cena pública se movimenta em torno do lançamento do artefato de 

forma a interagir com a dimensão simbólica da cidade. Os eventos da mise en scène são 

variados (espetáculos, manifestações associativas, colóquios, shows etc.), mas sempre estão 

associados à semiótica e à estética da cidade. Lenoir (2006, p.78) coloca na lista desses 

eventos as operações urbanas, as manifestações culturais ou esportivas, as catástrofes ou 

mesmo outros tipos de eventos que integram a imagem da cidade com os eventos teatrais que 

são produzidos pela interação das cenas públicas com o espaço da cidade. 

Tomando como exemplo a cidade de Taperoá, podemos perceber que a mise en 

scène teve como base a cena midiática produzida pela Rede Globo, reforçada por uma cena 

de comunicação política formada pelo Governo de Estado da Paraíba e Prefeitura Municipal 

de Taperoá na implantação da cenografia, para a realização da minissérie, que resultou na 

transformação da cena urbana.  
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Uma segunda mise en scène aconteceu em Taperoá quando foi terminada a 

minissérie com a realização de um show na presença das autoridades Municipais, Estaduais e 

da Fundação Roberto Marinho, ocasião em que foi defendida a preservação da cenografia 

sobre as fachadas. Dessa forma, os signos, os discursos, e as imagens produzidas na cena 

urbana ofereceram as representações para as mídias local e nacional, tornando visível a 

cidade de Taperoá como a cidade da Pedra do Reino. O espetáculo produziu sobre a cena 

urbana de Taperoá, com a instalação do artefato, a construção da imagem de uma cidade de 

cultura e de uma identidade armorial intrinsecamente ligada à obra de Suassuna. 

 

3.2.7 Tática 03 - O Thirdspace 

 

Para compreeender a terceira tática usada pelo artefato na invenção do espetacular 

urbano, utizamos o conceito de Thirdspace, nomeado por Soja (1999) como um espaço de 

representação formado pela triangulação do espaço real, o espaço irreal ou hiper real (espaço 

da representação ou espaço do artefato cenográfico) e o espaço imaginário.  Partimos do fato 

de que o artefato seria o sujeito da ação do espaço de representação no cotidiano urbano, na 

criação de um universo teatral, na medida que se articula em torno da construção do 

imaginário do lugar e do imaginário do individuo.  

Torgue (2011, p.69) garante que o espaço imaginário não se opõe ao espaço real, 

funcionando ―como a forma percebida e interpretada‖, tendo a criação da imagem como o 

papel mais importante na transformação espacial, pelo seu prolongamento e projeção. Para 

compreender o mecanismo que se opera na natureza do espaço imaginário, Torgue nos lembra 

das lições do espaço cênico que ressalta um objeto com a luz delimitando e referenciando-o 

ao perímetro do jogo. Dessa forma, o artefato cenográfico se insere no espaço urbano, se 

anima e propaga suas ressonâncias imaginárias, ocasionando uma forte mudança emocional 

no público. 

Crozat (2006, p.100) acredita que o thirdspace produzido pelo artefato torna-se 

uma projeção numa esfera diferente da existência real. Ele o concebe como uma emancipação 

fora das torpezas do real e, por isso, com a capacidade de reinventar esse real para melhorá-lo 

ou simplesmente existir de outra forma. Ele admite que a performatividade da imagem esteja 

no centro do processo de atualização e criação do mundo, uma ficção coletiva tornando-se 

essência do real. Nas sociedades desenvolvidas, essa ficção coletiva das imagens toma as 
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comunicações sobre os eventos virtuais, multiplicando as formas de confrontação, criando 

uma confusão entre as categorias do imaginário e do real. Crozat intitula de performatividade 

absoluta do hiper-real, quando o imaginário torna-se real. Ele acredita que na 

contemporaneidade, a simulação não é mais de um território, de um referencial ou de uma 

substância. ―A simulação tornou-se a generalização pelos modelos do real, sem originalidade 

nem realidade, o hiper-real‖ (CROZAT, 2006, p.103).  

Podemos estender o processo da imagem tornando-se seu próprio simulacro como 

a ação extrema do artefato cenográfico, na medida em que produz suas imagens e mascara a 

ausência da realidade com a representação do objeto, criando a simulação de uma geografia 

hiper-real. O artefato cenográfico funciona como a materialização dos afetos, dos desejos, das 

aspirações coletivas na medida em que cria o espaço hiper-real, como processo da hiper-

realização urbana. Esse processo acontece quando o artefato se transforma em imagem dele 

mesmo, de forma a subjugar o imaginário do lugar substituindo o real. 

 

 

3.3 Patrimônios Culturais Urbanos Transformados em Artefatos Cenográficos  

 

 

Já foi dito no capitulo II que o modelo capitalista que descreve as relações de 

força para a manutenção do poder tem no uso da cenografia urbana um verdadeiro trabalho de 

dissimulação, que garante uma verdadeira transubstanciação das relações de força fazendo, 

segundo Bourdieu, o ―poder dúbio, ignorar–reconhecer‖ a violência que elas encerram 

objetivamente, sendo exatamente isso o que legitima as cenografias urbanas como poder 

simbólico. 

Com o surgimento das novas mídias tecnológicas, os espaços cenográficos 

urbanos sofreram uma alteração em sua natureza, através de projeções, superposições, cenas 

cinematográficas, jogos de luzes com abstrações em 3D e até projeções holográficas, que 

transformam a visão total do espaço num cenário fantástico ou surreal. A cenografia 

desenvolveu o urbanismo das sensações, transformando, como num teatro, a percepção 

habitual, os movimentos cotidianos, o sentido de gravidade, as matérias, texturas e grãos, 

despertando uma nova sensação, renovando a tridimensionalidade do espaço, estabelecendo, 

assim, um renascimento das propriedades do volume espacial. A cenografia urbana está sendo 
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utilizada para renovar a percepção de paisagens urbanas deterioradas, transfigurar espaços 

caóticos e banais em algo de futuro possível e, assim, estabelecendo usos diferenciados do 

mesmo espaço, ao longo do dia, a fim de dar um novo sentido à vida das cidades. 

Também percebemos que o artefato cenográfico emergiu como cultura de massa 

com a revolução das tecnologias de reprodução em massa, em paralelo ao crescimento 

econômico ou produtivo, quando esse crescimento invadiu os domínios da ideologia e da 

cultura. Os artefatos culturais, as imagens, as representações e até os sentimentos e as 

estruturas psíquicas tornam-se parte do econômico. Na sociedade pós-industrial, a explosão e 

aceleração de mercadorias culturais ou de imagens sociais e signos funcionam como 

mercadorias, produzindo uma economia política do signo, ―uma abstração na troca dos 

produtos materiais, sob a lei do código‖, representada pelas tecnologias e práticas vinculadas 

com a troca, promoção, distribuição e manipulação de signos, em geral, a moda, as imagens 

dos artistas pops, atores e governos, incluindo a fabricação da opinião pública. Enfim, tudo 

isso resume os processos que Baudrillard denomina operacionalização geral do significante. 

Percebemos as táticas de operação que fazem o artefato cenográfico, no espaço 

urbano, alterar seu estado e sua percepção. As transformações ocorridas na presença do 

artefato são inúmeras, mas precisamos identificar a evolução desse artefato, principalmente, 

como ele se associa ao patrimônio histórico na formação das cidades cenários. 

O artefato cenográfico teve sua explosão através de performances nos anos 

1960/70, atingindo o espaço urbano, a exemplo das explosões da art pop. É notório o papel 

transformador do espaço pela presença da arte produzida a partir de seu campo de 

impregnação.  

 

 
Figura 3.3: Cow Parade Rio 2007. Paraíso Tropical, do artista plástico 

Edgar Moura Brasil. Fonte: Jornal O Dia, 04/01/2007. 
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Podemos ilustrar o evento da Cow Parade (Figura 3.2), o evento que teve origem 

na Suíça, em 1998, a partir da exposição de esculturas de vacas em fibra de vidro, que 

invadiram o espaço urbano numa clara ironia ao crescimento exponencial da urbanidade. 

As vacas foram concebidas pelo artista plástico Pascal Knapp e foram utilizadas 

como forma de arrecadar fundos para instituições sociais. Em cada cidade que as vacas 

chegavam, os artistas plásticos, designers, grafiteiros, cartunistas, publicitários e diretores de 

arte local pintavam as vacas que haviam sido compradas por um patrocinador. Mais de três 

mil vacas foram espalhadas pela Cow Parade em 24 cidades ao redor do mundo, incluindo 

Chicago, Nova York, Londres, Las Vegas, Bruxelas, Brasil, Argentina, Praga e Moscou. No 

Brasil um dos objetivos da mostra foi arrecadar cerca de R$ 500 mil reais no leilão das obras, 

com recursos revertidos para a Fundação Abrinq, pelos Direitos das Crianças. 

Os artefatos cenográficos conferiram novos significados e possibilidades à 

encenação em espaços construídos ou reformados para receber grandes contingentes de 

público. Foi o que pudemos ver na zona restaurada da estação de Lille Europe na cidade de 

Lille, na França, com a presença do artefato Tulipas Gigantes (Figura 3.3). O artefato criou 

um fator estimulante e suscitou novas leituras ao espaço, além de também servir para 

questionar seu próprio uso com sua ironia pós-moderna. 

 

 
Figura 3.4: Tulipas Gigantes, Estação Europe de Lille, França. 2011 

.Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

 

O uso desses artefatos, que se expressam como a pop-art, funcionam como uma 

citação, criando um jogo dialético na cena urbana, como o vimos em Lyon (Figura 3.4). Eles 

funcionam como os ready-made de Duchamp que, ao desconfigurar os espaços habituais, 

transformam em arte um objeto do cotidiano, ao mesmo tempo em que levantam outros 
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pontos de vista nos espaços institucionais. Trata-se de uma interferência do espaço de 

exposição na percepção do objeto e vice-versa. É justamente esse curto-circuito entre arte e 

vida que revela o espaço institucional como criador de valores e concepções de objetos 

retirados de um cotidiano e que em si não representavam nada, mas, ao serem colocados como 

obra de arte, dissolvem a noção de obra e criam uma discussão filosófica sobre o que é 

valioso. Na cena urbana, tais objetos ampliam-se e geram um espaço contemplativo dilatado 

pelo signo que, ora remete a significados impossíveis, ora ao niilismo, provocando um tempo 

fragmentado, como se abrisse um parênteses para comentar algo, ou somente pela 

possibilidade de criar uma invenção em torno de si mesmo.   

 

 
 Figura 3.5: Arvore de flores, Lyon, França, 2011.  

 Fonte: Arquivo da pesquisa. 

 

 

O espaço urbano começou a ser um espaço de exposição como nos novos museus 

nos quais os artefatos cenográficos são exibidos. Dessa forma, o espaço urbano das cidades 

passou a ser um lugar de novas representações, onde o contexto de pensar, do sentir e do agir 

se coletivizam a partir de uma cenografia dramatizada e, daí, emergem os referenciais de 

significação que são postos em destaque e valorizados conforme a ideologia da cena urbana. 

É interessante notar ainda o papel do artefato cenográfico nos sítios tombados 

pelo patrimônio histórico. As edificações históricas se transformaram em artefatos 

cenográficos ao serem exibidas como lugar de representação delas mesmas e fazem parte de 

um grande espetáculo industrial do turismo. A presença do espetáculo nos patrimônios 

culturais da humanidade é confirmada pela presença da publicidade, criando uma 

sobreposição sobre o monumento histórico, como se fosse uma segunda pele formada por 

uma tela cosmética publicitária. Na cidade histórica de Veneza, os turistas ficaram chocados 
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quando foram fotografar a Ponte dos Suspiros (Figura 3.5 e 3.6). A Ponte dos Suspiros é 

uma ponte característica de Veneza, situada perto da Piazza San Marco, em direção da Riva 

Degli Schiavoni, que liga o Palazzo Ducale às Prigioni Nove. Foi o primeiro edifício no 

mundo construído para ser uma prisão. Conhecido em todo o mundo, fotografado pelos 

turistas provenientes de todos os lugares, a lenda diz que, em tempos remotos, os prisioneiros, 

ao atravessá-la, suspiravam na ocasião de ver pela última vez o mundo externo. 

 

                
 

 

 

 

 

Em 2011, quando visitamos Veneza, percebemos que a famosa ponte havia sido 

revestida pela fabricante de luxuosos automóveis, a Lancia, dessa forma se espetaculariza os 

espaços e, comprovadamente, como uma rubrica, torna aquele espaço um artefato cenográfico 

na medida em que ele representa agora não apenas sua história, mas a marca publicitária. É a 

inclusão comprovada do artefato cenográfico como mercadoria do estado espetacular. 

Nos centros urbanos tombados pelo patrimônio cultural, como no Pelourinho, em 

Salvador, percebe-se que alguns casarões exibem suas fachadas restauradas com cores novas e 

variadas, formando um cenário moderno e atraente para o turista. Mas a função do casarão 

mudou totalmente, não é mais um casarão, é um restaurante, uma loja ou um bar, de forma 

que o artefato cenográfico, na medida em que é exibido como lugar de representação dele 

mesmo. É fácil perceber a presença da publicidade nas placas das Tintas Ypiranga anexadas 

às fachadas, testemunhando como artefato cenográfico inserido no espetáculo da indústria do 

turismo. 

Os centros históricos podem facilmente se tornar artefatos cenográficos quando, 

juntos com a cultura, entram na produção mercadológica espacial. Debord (1996, p.30) diz 

que o espetáculo é o momento em que a mercadoria ocupou totalmente a vida social. Desse 

ponto de vista, o casario dos centros históricos foi invadido por uma superposição de 

Figura 3.6: A Ponte dos Suspiros, Veneza. 

Fonte: <oquevisitarem.com>.                                  

 

Figura 3.7: A Ponte revestida com 

publicidade. 2011. Fonte: Arquivo da 

Pesquisa.                                  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Veneza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Piazza_San_Marco
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Riva_degli_Schiavoni&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Riva_degli_Schiavoni&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Ducale_(Veneza)
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Prigioni_Nove&action=edit&redlink=1
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mercadorias que se alojam no espaço patrimonial como prestação de serviço à indústria do 

turismo.  
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CAPÍTULO IV - A ESPETACULARIZAÇÃO DO COTIDIANO EM TAPERÓA 

 

4.1 Prólogo: Uma Dramaturgia Teatral Descreve o Cotidiano Espetacularizado 

 

 

Neste capítulo investigamos o espaço cotidiano ordinário transformado através de 

rupturas espaciais em um cotidiano espetacularizado. Trabalhamos com o conceito de 

diegese
22

 uma escrita dramatúrgica de cinema que diz respeito à dimensão ficcional de uma 

narrativa. Utilizamos o conceito de diegese a partir dos estudos de narrativa cinematográfica 

aplicados por Gérard Genette à narrativa literária, que considera a diegese o conjunto de 

acontecimentos narrados numa determinada dimensão espaço-temporal "l'univers spatio-

temporel désigné par le récit" (GENETTE, 1972, p.65). A diegese é a realidade própria da 

narrativa de um mundo ficcional, à parte da realidade que se encontra externa de quem lê o 

chamado mundo real. 

Tomamos por personagens parte dos moradores da comunidade e como cenário o 

território da Chã da Bala. Como base para a construção das cenas, utilizamos o material 

colhido em entrevista direta na cidade de Taperoá. O objetivo é mostrar as transformações 

subjetivas que a pesquisa presenciou ao longo de quatro anos, formando um mosaico de 

relações que se encontram e se justapõem à outra rede de (des)ententimentos urbanos e 

sociais. Percebemos que nessa complexidade de relações sociais e espaciais justapostas e 

antagônicas, estabeleceram-se relações de micropoderes determinantes para a criação de um 

espaço real ou hiper-real. 

O cotidiano de Taperoá, alterado pelo espetáculo, descreve uma diegese, elaborando 

uma dramaturgia cênica. Um ―jogo de papéis na cena do mundo‖ (Rosenfeld, 1973), 

recriando o mundo humano; uma encenação teatral pela qual conhecemos o homem diante de 

um cotidiano espetacularizado. 

 

O ator apenas executa de maneira exemplar e radical aquilo que é a característica 

fundamental do homem: o jogo de papeis na cena do mundo, dentro da vida social. A 

temática do teatro é o teatro nele mesmo – o mundo humano; a temática do ator é o 

ator nele mesmo - o homem. (ROSENFELD, 1973, p. 31-43). 

                                                           
22

 O termo diegese é de origem grega e foi divulgado pelos estruturalistas franceses para designar o conjunto de 

ações que formam uma história narrada segundo certos princípios cronológicos. O termo já aparece em Platão, 

República, Livro III como simples relato de uma história pelas palavras do próprio relator que não incluía o 

diálogo, mas recorria ao relato dos personagens. 
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Este capítulo se divide em dois atos. O Primeiro Ato está dividido em três cenas: a 

Cena Urbana Cotidiana; a Cena midiática no Cotidiano e a Cena de Comunicação Política no 

Cotidiano.  

Para entendermos as subjetividades realizadas para a implantação do estado 

espetacular, descrevemos no Segundo Ato, que dramatiza o espaço público, uma 

multiplicidade de acordes dissonantes entre o que é publico e privado, real e ficcional, 

glorioso e decadente. Desta forma, o Segundo Ato está dividido em três cenas: Cena de 

Ruptura I, Cena de Ruptura II e Cena de Ruptura III. 

O objetivo da diegese é reproduzir imagens, estados de alma, atmosferas e estados 

mentais, possibilitando uma aproximação real com as ambiances cotidianas da comunidade 

estudada. Para tanto, realizamos paralelamete à  diegese outra descrição em que uma análise 

descreve as relações subjetivas produzidas a partir do depoimento anônimo dos moradores da 

comunidade Chã da Bala em luta silenciosa com o poder hegemônico. O foco central da 

diegese se estabelece em torno do espaço-fluxo-tempo vivenciados pelos personagens em 

constante estado de conflito pela inpermanência da realidade, de modo a elaborar uma 

trajetória reflexiva, reconhecendo as rupturas e brechas causadas na instalação da ordem 

espetacular. 

Ao tomar a diegese como um trilho condutor desta pesquisa, possibilitamos uma 

infinidade de descrições que ―levam de cada vez a coisa a uma essencial singularidade e 

descrevem o inesgotável‖ (DELEUZE, 2005, p. 69) tempo no cotidiano espetacularizado. 

Para tanto, foram omitidos os nomes reais dos moradores substituindo-os pelas iniciais 

fictícias, com exceção de Lelis por ser uma figura pública, reconhecida como o criador da 

ideia de transformar a cidade de Taperoá como cenografia para o cinema. Outra exceção é o 

próprio nome Suassuna que assume um papel importante nessa mise en scène, reaparecendo 

como personagem central que volta à sua cidade depois de um longo exílio, e descreve em sua 

trajetória o retorno de Sinésio, o ―tão aguardado príncipe encantado‖, personagem mítico 

descrito na Pedra do Reino. 

No final do capítulo poderemos analisar melhor as trajetórias táticas usadas pelos 

moradores da comunidade diante de um cotidiano ligado às práticas de consumo pela 

espetacularização televisiva. 
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4.2 Ato I 

 

A PEDRA DO REINO – Compreendendo Taperoá através do imaginário literário do romance 

da Pedra do Reino - do messianismo ao seu cotidiano ordinário. 

 

Uns doze graus abaixo da Linha Equinocial, aqui onde se encontra a Terra do 

Nordeste metida no Mar, mas entrando-se umas cinquenta léguas para os sertões dos 

Cariris Velhos da Paraíba do Norte, num planalto pedregoso e espinhento onde 

passeiam Bodes, Jumentos e Gaviões sem outro roteiro que os serrotes de pedra 

cobertos de coroa-de-frade e mandacarus; aqui, nesta bela Concha, sem água, mas 

cheia de fosseis e velhos esqueletos petrificados, vê-se uma rica pérola, engastada em 

fino ouro, que é a muito nobre Vila da Ribeira do Taperoá, banhada pelo rio do 

mesmo nome. Nuno Marques Pereira. (SUASSUNA, 1971, p. 33). 

 

 

Para conhecer Taperoá em seu cotidiano ordinário será preciso antes adentrar na 

melhor representação de seu povo e de sua cultura, conhecendo seu imaginário literário que é, 

inquestionavelmente, representado na obra de Suassuna. Seria impossível tentar compreender 

os eventos urbanos da cidade de Taperoá, sua gente e sua história, sem antes compreender os 

antecedentes fantásticos e misteriosos ocorridos no mundo dos cariris velhos, retratado no 

livro A Pedra do Reino (Suassuna, 1971). Mesmo sendo uma obra de ficção, nele estão 

expostos os melhores significados da cultura popular e erudita do imaginário nordestino a 

partir de raízes populares, agregados a influências mouras, ibéricas e árabes da Idade Média. 

Através de uma literatura criativa em que a composição inova e surpreende pela conjunção do 

popular e o erudito, Suassuna adentrou no movimento Armorial, buscando uma nova 

linguagem artística.  

O Romance da Pedra do Reino e do Príncipe do Sangue do Vai e Volta, lançado por 

Suassuna em 1971, faz parte da estética Armorial que, na literatura, congrega elementos do cordel, das 

novelas de cavalaria e dos mitos ibéricos. O autor toma como um dos eixos da narrativa um 

acontecimento histórico de cunho sebastianista ocorrido no interior de Pernambuco, em 1836, na 

Pedra Bonita no município de Vila Bela no sertão de Pernambuco, onde o mameluco João Antônio dos 

Santos afirmava que D. Sebastião estava encantado na Pedra Bonita e que seria desencantado depois 

que dois rochedos fossem regados a sangue humano. Desencantado o Rei, os fiéis que tivessem sido 

sacrificados ressuscitariam e todos seriam poderosos e imortais. Os sacrifícios foram bárbaros: pais 

atiravam os filhos do alto dos penedos, maridos degolavam as mulheres, proprietários de terras 

degolavam até animais domésticos juntamente com toda a família que se oferecia para o sacrifício. O 

grupo messiânico foi dizimado pelas autoridades e por fazendeiros locais. 
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Toda a saga d‘A Pedra do Reino é envolvida pelos pilares do sebastianismo, como uma 

epopeia sertaneja, uma forma sublime de olhar o universo popular por meio do imaginário que rompe 

os limites do tempo e da história, que transforma o personagem principal, Dom Pedro Dinis Ferreira-

Quaderna, num personagem que passeia entre a fantasia e a realidade, capaz de ir além das suas 

próprias inquietudes e desgraças.  

Esse movimento sebastianista que é referenciado no romance surge como um fio 

condutor para o desenrolar das aventuras, contudo, é a partir dele que o personagem encontra as razões 

do seu imaginário. O sebastianismo é uma espécie de messianismo. Nas acepções modernas, o 

messianismo está relacionado à ideia da crença em um líder político no qual as camadas populares 

creditam a ele a capacidade de transformar e acabar com os abusos existentes e instaurar uma era de 

progressos para a população. (HERMANN, 1998). No processo de colonização do Brasil, os costumes 

trazidos da Península Ibérica (Portugal e Espanha) enraizaram-se pelo país. Muitas de suas epopeias, 

mitos e conflitos socioeconômicos, atravessaram o Atlântico, criando um universo particular. O mito 

de D. Sebastião (sebastianismo) é um exemplo disso. Após difundir-se na mente e no imaginário do 

povo português, encontrou um terreno fértil na religiosidade popular brasileira, especialmente na 

região nordeste. 

Historicamente, D. Sebastião recebeu o codinome de Desejado por ter afastado as 

pretensões de anexação espanholas de Portugal. Aclamado rei em junho de 1557, começou a 

governar em janeiro de 1568, aos catorze anos de idade. O nascimento do herdeiro português 

encheu de alegria todo o reino que vivia a angústia de ser governado pelo o rei de Castela 

(HERMMAN, 1998). O fim de seu reinado deu-se quando tomou a iniciativa de partir para 

uma batalha em junho de 1578, no Marrocos, em Alcácer-Quibir, norte da África, onde 

desapareceu. O trono foi ocupado por seu tio, o cardeal D. Henrique, que morreu sem deixar 

herdeiros. O parente mais próximo era o todo poderoso rei da Espanha, Felipe II, que 

incorporou Portugal e suas colônias aos seus domínios. Foi o período da União Ibérica (1580-

1640) e o início também da lenda do Rei Desejado. Dessa forma, a volta de D. Sebastião era o 

sonho de redenção do império lusitano. Acreditava-se que o rei guerreiro, casto e bondoso, 

ressuscitaria e promoveria a redenção espiritual e econômica dos desfavorecidos, eliminando 

a nobreza e distribuindo suas terras e suas riquezas. 

Para Vogado (2008), a crença sebastianista que aparece em Suassuna tem um 

sentido mais amplo, diz respeito tanto à memória particular e familiar, quanto à memória 

coletiva e ao imaginário popular. Sabemos que Suassuna foi morar em Taperoá depois do 

assassinato do pai na revolução de 1930. Taperoá foi o lugar distante das redes de intrigas 

palacianas, por isso, o romance d‘A Pedra do Reino tem inicio com Quaderna preso na 
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cadeia de Taperoá, fazendo uma relação clara com o exílio de Suassuna. Suassuna elabora em 

sua narrativa a fantasia sebastianista da esperança e do renascimento e a simboliza na figura 

de Sinésio, o príncipe do cavalo branco que passa por Taperoá arregimentando um grande 

número de seguidores como que se preparando para iniciar uma guerra ou um movimento de 

revolta. Dados biográficos se mesclam à fantasia e imaginário nordestino numa obra catártica, 

pela qual Suassuna se libertava da dor traumática provocada pelo assassinato do pai. O 

historiador, museólogo e produtor cultural, Balduino Lelis, nativo de Taperoá aceita essa 

hipótese quando afirma: ―A Pedra do Reino é a vingança declarada pela morte do pai, ele 

(Suassuna) se transforma num arauto de suas próprias mágoas. Mostra ao povo a alma dele e 

se livra da dor‖ (Lelis, entrevista anexa, 2012).  

Toda a cidade de Taperoá se reconhece nesse fato trágico e se exibe como região 

inóspita no meio dos cariris que abrigou Suassuna em seu exílio. Foi em Taperoá que ele 

conheceu as ideias sebastianistas de redenção que existem em todo o sertão nordestino. Essa 

ideia de um salvador que transformará a vida das pessoas num paraíso onde jorram o mel e o 

leite já constava nos poemas de Viagem ao País de São Sarué
23

, cantados nas feiras como 

evocação da redenção divina. O caboclo mestiço, como parte de sua cultura sincrético-

religiosa, transferiu a ideia de retorno de um salvador às diversas personalidades do seu 

cotidiano, como os coronéis, doutores,  prefeitos e governadores.  

Taperoá, centro geográfico do mapa Paraibano, por onde transitam todos 

andarilhos, sertanejos retirantes e cangaceiros fugindo da volante, ou em busca de água, ou 

em direção ao litoral, é reconhecida por Lelis como a cidade dos quatro caminhos, em 

referência às estradas que dão acesso de Taperoá a quatro direções extremas: Rio Grande 

Norte, Pernambuco, Ceará e João Pessoa no mapa da Paraíba. Embora ocupando essa posição 

geográfica, Lelis acredita que a cidade preservou uma cultura própria, que a distingue: ―Ela é 

festiva e produtiva no que diz respeito do teatro da vida, por isso é diferente das demais”. 

Essa cultura particular, nas palavras de Lelis, caracteriza a cidade: ―Taperoá é uma cidade 

onde todas as pessoas tem apelido, conforme o comportamento de cada um. Por exemplo, 

Mutum, Netuno, Delegado, Doutor, Teoria, Zé Sabugo, Professor, Zé do Mato.‖ (Lelis, 

entrevista anexa, 2012). 

Suassuna não escolhera ficar em Taperoá, mas as condições trágicas familiares 

determinaram sua permanência. Na cidade ele se reconheceu como nativo de sua primeira 

                                                           
23

Poema nordestino da autoria de Manoel Camilo dos Santos que ao contrário da realidade nordestina descreve 

um sertão fictício em que os rios são de leite, barreiras de carne assada e lagoas de mel. 
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infância, assimilando toda a cultura existente como combustível de uma espécie de vingança 

pelo que lhe acontecera, transposta como alquimia, para A Pedra do Reino. Por isso, rever os 

aspectos literários do romance significa compreender o imaginário nordestino do qual 

Taperoá é tomado como modelo.  

Vogado (2008, p. 48) mostra que o romance de Suassuna segue duas linhas 

paralelas: a primeira se dirige ao aspecto feudal e relaciona-se ao mundo exterior do narrador, 

tendo como temática a cavalaria e a epopeia como forma, no caso, o Nordeste, cujo pano de 

fundo é a sociedade medieval, representada pelos fidalgos tradicionais do sertão. A origem 

dessa comunidade remonta aos séculos de desbravamento da Paraíba, das guerras e massacres 

impetrados contra os índios habitantes daquela região. A violência em Taperoá está, portanto, 

na gênese desse povo, que manteve ao longo dos tempos uma forma de organização que 

remonta aos tempos do Brasil colonial, ou até mesmo antes. A segunda trilha narrativa 

definida por Vogado segue o percurso da autodescoberta, do autoconhecimento, e relaciona-se 

ao mundo interior do narrador. Simultaneamente, aponta para a face moderna subentendida 

pelo termo romance. Estamos adentrando aqui no mundo da subjetividade e do indivíduo. 

Quaderna conta sua história pessoal. Como consequência da dupla significação, Vogado 

aponta para  dois os romances produzidos: um que se assemelha aos tradicionais romances de 

cavalaria e de mistério medieval; outro que, no seu sentido moderno, irá tratar de um universo 

que gravita em torno do indivíduo Quaderna. 

Vogado acredita que o universo poético e o imaginário popular, com suas crenças, 

religiosidade e estilo de vida, descritos no romance, pertencem a uma geografia mítica e só 

podem ser comparados quando considerados o teor artístico e expressivo das manifestações 

populares. Lelis confirma esse pensamento de Vogado quando define Taperoá como uma 

cidade envolvida pela lenda. Ele lembra que o antigo nome de Taperoá era Batalhão e foi 

escolhido assim porque teria acontecido uma grande batalha na Lagoa do Sal, entre Legalistas 

e Carambolas, confirmada pelos historiadores Coriolano e Mariz, mas, segundo Lelis, isso 

nunca aconteceu, de sorte que Taperoá está envolta numa bruma de mistério e confirma o 

pensamento de Lelis: ―Taperoá é uma lenda, um estado de espírito”. 

A epopeia histórica, segundo Vogado, também ocupa lugar de destaque na 

narrativa. Além de contar a história das primeiras famílias que ocupam o sertão paraibano, 

ainda no tempo do Brasil colônia, o autor procura resquícios de sagas mais antigas vividas em 

tempos bem distantes, mas que traduzem o caráter universal e complexo do mundo rural e 

selvagem do sertão nordestino. O que o romance mostra é o esmagamento da cultura 

indígena, a disputa pela posse da terra e a luta pela sobrevivência em ambiente agressivo. O 
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panorama é o da natureza rude dos homens e mulheres que enfrentam um trágico destino com 

resignação e altivez, certos da inevitabilidade de seu sofrimento e esperançosos de que surgirá 

um líder que os guiará à terra prometida, como teria feito Moisés ou Mohamad, ou como 

tentou fazê-lo Antônio Conselheiro
24

. A epopeia enriquece-se à medida que o autor se utiliza 

de aspectos históricos tais quais aconteceram e relaciona-os ao passado europeu, através de 

paisagens bíblicas e em outras mais antigas culturas,  semelhanças no modo de agir, de viver e 

de reverenciar heróis e deuses. Suassuna buscou ainda elementos da cultura dos tapuias
25

, 

como religião, valores espirituais e habilidades de sobrevivência, e mostrou como essa cultura 

acabou sendo incorporada à vida e costumes sertanejos.  

Portanto, a epopeia que o autor narra não é apenas a das famílias e desbravadores 

sertanejos, mas, indiretamente, a saga épica de judeus, cristãos-novos, mouros, africanos e 

tapuias, todos impulsionados pelo destino que os juntou na guerra e na dor, para misturarem 

suas culturas e seu sangue. 

Os causos e eventos descritos n‘A Pedra do Reino pertencem à memória popular, um 

memorial imaginário da nação nordestina do qual Suassuna ouvia nas calçadas de Taperoá 

contadas nas noites frias durante a debulha do feijão
26

. Vogado (2008, p. 58) esclarece que o 

conhecimento prévio da astrologia, cabala, hermetismo, alquimia, dos signos heráldicos de 

diferentes culturas, entre as quais a muçulmana e a cristã, torna-se obrigatório para entender 

as alegorias da saga de Suassuna. 

Lelis narra a saga da formação das famílias de Taperoá desde a colonização, 

quando os Estados da Paraíba e Pernambuco faziam parte de uma mesma região, de modo a 

reconhecer que as famílias tradicionais de Pernambuco, os Albuquerques e Cavalcantis, 

constituem parte da formação genealógica da cidade. De certa forma, a tradição cultural em 

Taperoá é muito sedimentada de raízes pernambucanas. Lelis confirma a originalidade de 

Taperoá como uma cidade que... 

 

                                                           
24

Antonio Conselheiro(1830-1897) Figura carismática, adquiriu uma dimensão messiânica ao liderar o arraial de 

Canudos, um pequeno vilarejo no sertão da Bahia, que atraiu milhares de sertanejos, entre camponeses, índios e 

escravos recém-libertos, e que foi destruído pelo Exército da República na chamada Guerra de Canudos em 

1897. 
25

 Tapuia significa bárbaro, inimigo. De taba - aldeia e puir - fugir: os fugidos da aldeia. Os tupis-guaranis 

marcavam presença no litoral, enquanto os tapuias predominavam no interior. Grupos tapuias incluem, por 

exemplo, os botocudos e muitos do interior do nordeste do Brasil, como os Tarairus e os Cariris. 
26

 Costume indígena noturno de debulhar o feijão colhido durante o dia em forma de circulo em torno de uma 

lamparina, onde se ouvia dos mais velhos as histórias, causos e lendas do lugar. 
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[...] vive de lendas, e nada no mundo faz com que ela mude o jeito de ser.  Veja que a 

televisão exerce uma influência muito grande em hábitos e costumes. Mas em Taperoá 

ainda tem gente que faz culto ao diabo em cima da serra do Bico, onde vocês 

estiveram filmando. (referencia à presença da nossa equipe de pesquisa), tradição dos 

índios Kiriris
27

 que viviam lá. (entrevista anexa, 2012) 

 

 

Realmente, podemos constatar que a influencia da televisão exerce um domínio 

cotidiano, não somente em Taperoá, mas em todo o Brasil, no entanto, em Taperoá, as 

tradições mais remotas e fantásticas coabitam os mesmos territórios, de forma velada, discreta 

ou cotidianamente aceitável na ordem normal dos dias.  

Durante a nossa permanência em campo tivemos a oportunidade de assistir a um 

funeral. Estávamos filmando o artefato cenográfico quando o funeral passou diante das nossas 

câmeras, fazendo uma composição imagética ficcional. Aquele enterro completava, como 

composição cenográfica, uma cena teatral. O cotidiano se misturava a uma ficção de Suassuna 

naquele semiárido. Essas ideias foram melhores compreendidas quando entrevistamos Lelis e 

ele nos falou sobre o funeral. Havia um silêncio total naquela procissão que tínhamos 

presenciado. Lelis comentou que era tradição dos índios fazerem o cortejo em silêncio, sem 

rezas, nem cantos. Os homens levando o defunto à frente do cortejo frente, seguidos pelas 

mulheres, separadas do grupo, atrás. Dentro de casa predomina o costume português da 

incelência
28

, ocasião do velório em que carpideiras e rezadeiras choram e dão glória aos fatos 

e feitos dos defuntos. ―Somente as mulheres ficam dentro de casa, os homens vão beber do 

lado de fora em homenagem ao morto.‖ (Lelis, 2012). A morte em Taperoá ainda é povoada 

de crendices das tradições dos índios Kiriris, que tinham o hábito de dispor o defunto com os 

pés em direção à porta de saída, para que a morte não voltasse e escolhesse outra pessoa da 

casa.  

Percebemos também uma arquitetura diferenciada nas antigas residências do 

centro da cidade de Taperoá, nas quais se nota vestígios da art-noveau nos gradis e detalhes 

de algumas fachadas. Segundo Lelis, a influência francesa foi trazida por mestres da 

construção civil do Recife. Notamos ainda símbolos desenhados em alto relevo na parte 

superior das fachadas de algumas casas. ―Estão ali expostos símbolos judaicos‖, comenta 

                                                           
27

O nome significa tristonho, calado, silencioso. Os Kiriris formavam uma das muitas nações indígenas que 

habitavam no Nordeste do Brasil. De pele escura, baixos, fortes, ornados de palhas e algumas penas, carrancudos 

e tristonhos eram temíveis como guerreiros. 
28

A incelência é uma cantiga fúnebre entoada nos velórios aos pés do morto. Entoadas pelas carpideiras, no 

interior brasileiro, onde ainda persiste o costume de ―chorar o defunto‖, herdado dos portugueses.  
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Lelis, uma vez que a cidade foi fortemente influenciada por pessoas de tradição judaica. Num 

momento histórico em que os judeus eram considerados cristãos novos, tais símbolos 

apareciam camuflados como adorno.   

Vogado (2008) comenta que Taperoá, no romance de Suassuna, transformou-se 

numa ―cercania microcósmica que transcendeu a sua realidade geográfica‖, uma vez que a 

literatura mostra a condição minúscula, primária, e agrícola da cidade, revelando-a como uma 

ilha, região isolada, recorte da geografia que evoca a condição escatológica do homem, 

originário do pó e a ele destinado a retornar. Assim como na literatura, Taperoá, hoje, 

continua situada no meio do nada, capaz de provocar questões que assaltam a alma e 

produzem um quadro de profunda reflexão existencial. Vogado, ao comparar o romance de 

Suassuna a obras tradicionais de caráter mais linear, percebe que a narrativa de A Pedra do 

Reino é incompleta e se porta como uma obra inacabada, uma vez que não é seu desfecho o 

que verdadeiramente importa, mas o percurso da narrativa. ―Uma obra onde o meio do 

caminho é mais importante que a chegada”; por outro lado, se nos concentrarmos nos 

aspectos alegóricos e poéticos, perceberemos que a mensagem, a história que o narrador quer 

nos contar, está completa. 

Conforme Vogado, Suassuna utiliza de símbolos e metáforas para abordar o tema 

da superação dos elementos contraditórios da natureza humana. A saga mais importante do 

romance, vivida por Quaderna, personifica o ser humano em busca de sua identidade e, como 

tal, permanece inacabada como se um próximo capítulo ainda fosse ser escrito. Vogado, ao 

tratar Suassuna como um mágico que fez aparecer um reino mítico a partir da minúscula 

aldeia contextualizada pela obra, esperava que sua aparição terminasse ali, na sua literatura. 

No entanto, em Taperoá, durante a fase da produção da minissérie, quando Suassuna visitou a 

cidade, constatou-se a exibição de um novo capítulo que não faz parte da criação original. Foi 

fácil perceber no rosto dos Taperoenses um estado de êxtase diante da presença de Suassuna, 

igual ao êxtase que se tem diante dos salvadores. Aquela estranha figura acompanhada de 

câmeras e jornalistas resgatava, na cidade, sua identidade, enquanto abria as portas para um 

mundo espetacular, promovendo àquela gente simples e esquecida empregos, divertimentos e 

oportunidades, significando um novo tempo de prosperidade e abundâncias. Assim, Suassuna 

encarna o arquétipo do salvador, o próprio Sinésio descrito na sua obra.  

A entrada desse personagem no romance é diferenciada, pois ele: 

 

[...] “Sinésio, é diferente. Ele tem a aura mística dos príncipes cuja missão ultrapassa 

as ambições terrenas ou profanas. Sua passagem pela narrativa é uma intervenção do 
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âmbito do maravilhoso, um acontecimento que lembra os contos de fadas. Sinésio 

parece ter escapado de uma história medieval e sido transportado para o sertão 

nordestino. Sua passagem por Taperoá provoca profundas mudanças na vida e no 

cotidiano da pequena cidade do interior da Paraíba. A nobreza de caráter de Sinésio, 

sugerida pelo narrador, contrasta com a rudeza e a violência dos cangaceiros, que 

atendem a interesses e orientações difusas e ignoradas‖ (VOGADO, 2008, p. 

73.). 

 

A instalação do tempo espetacular em Taperoá foi confirmada pela presença real 

de um poeta que institucionalizou um mundo utópico, usando sua própria obra, criando, na 

vida cotidiana, o mesmo tempo das rimas dos cordéis, um tempo imaginário, misto da cultura 

dos ancestrais colonizadores, trovadores, judeus, cangaceiros e Kiriris. No romance, a 

chegada de Sinésio a Taperoá foi explosiva e trouxe os acontecimentos históricos que 

mudaram o curso da história no país: a Revolução de 1930, a Intentona Comunista e a 

decretação do Estado Novo. Da mesma forma, a presença de Suassuna durante a minissérie 

parecia mobilizar uma atenção para Taperoá, transformando-a no centro dos acontecimentos, 

na ordem do dia, numa festa midiatizada nacionalmente. 

Ao recriar a atmosfera lúdica e irreverente dos contos medievais, Suassuna, assim 

como Sinésio, acrescenta-lhe o elemento espetacular, através do imaginário, permitindo, com 

a produção da minissérie, a construção de uma alegoria cenográfica que consolidando a obra, 

atravessa o tempo e culmina no centro unificador espetacular. Como um ―tão aguardado 

príncipe encantado‖, sua imagem se confunde com a redenção da esperança de justiça para os 

miseráveis povos dos cariris velhos. Assim como Sinésio, Suassuna na sua pessoa apresentava 

[...] ―efetivamente, uma atmosfera sobrenatural, uma espécie de ―aura‖ que só mesmo o fogo 

da Poesia pode descrever e que, mesmo depois de sua chegada, ainda podia ser entrevista em 

torno da sua cabeça, pelo menos por aqueles que tinham olhos para ver‖ (SUASSUNA, 1971, 

p. 45). 

Vogado conclui que, com sua obra, Suassuna trouxe à baila motivos nacionais da 

construção epopeia, contrapondo o conceito de sertão ao da ideia corrente produzida nos 

grandes centros urbanos que o associam ao atraso e, de certa forma, é responsável por tudo 

que ocorre de ruim no solo nacional. 

O sonho revolucionário do próprio Suassuna se materializa com o evento da 

minissérie, assemelhando-se à ressurreição do sebastianismo, na medida em que, como um 

ilusionista, convida-nos a atravessar, além da aridez cotidiana, uma paisagem de sonhos de 

um tempo mítico, utilizando o recurso da dilatação de um tempo imaginário e ao transformar 

a paisagem agreste num tempo-espaço, onde a miséria e o sofrimento estão suspensos pela 

cenografia na qual o jogo de câmeras e técnicos a repousa. Suassuna consegue transpor o 
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portal da imaginação literária, fazendo sua aparição em pessoa, na figura do ilustre salvador, 

aquele que trás a redenção e provoca transformações de naturezas diversas ao seu povo. O 

marco desse evento é exatamente o artefato cenográfico deixado pela minissérie: um 

monumento indecifrável que remete a uma mesquita perdida em meio a uma aldeia árabe, 

cujo poder de suscitar aos visitantes um imaginário próprio, propagado de forma subjetiva e 

exponencial, altera a ordem das coisas e o cotidiano das pessoas. 

 

 

4.2.1 A Diegese da Cena Urbana  

 

 

Era meados de março de 2006, quando MG, uma viúva de 70 anos que mora na 

comunidade Chã de Bala desde que nasceu, saiu de sua casa para receber o leite que vinha da 

fazenda, trazido por um motoqueiro. Embora fosse cedo da manhã, já havia o sol queimando 

suas costas. Nada parecia mudar naquelas pairagens, onde as horas pareciam mortas e as 

pessoas seguiam seu dia a dia dentro de uma normalidade comum. MG recebeu o leite e antes 

de entrar cumprimentou sua prima MA que morava vizinha e que também se preparava para 

receber o leiteiro. As duas hoje eram praticamente donas de todas as casas que ficavam na 

calçada leste da rua. Ambas viram seus filhos crescerem, seus maridos morrerem, e hoje 

preservavam aquelas casas e as mantinham intactas com suas colchas de rendas sobre as 

mesas e todas as quinquilharias que lembravam seus antepassados. MG viu seus pais 

morrerem de velhos naquela casa construída por seu bisavô, logo depois do famoso tiroteio 

que encheu aquela rua de cascas de balas. Por isso aquelas portas e janelas, que só fechavam 

com uso de traves de pinho, guardavam as lembranças de dias violentos em que sua avó 

escapara com sua mãe ainda pequena escondidas nas pedras do morro. Orgulhava-se de 

habitar em uma das primeiras construções de Taperoá e, por causa disso, conservava até as 

fotos das paredes, a cama dos pais, os potes e utensílios domésticos dos avós que fizeram 

parte das tradicionais famílias de Taperoá. 

Quando sua mãe morreu no quarto principal da casa, MG não conseguiu mais 

dormir naquele ambiente, lembrava-se do sofrimento da mãe. Como seu único filho já havia 

se mudado para Brasília e seu marido já havia morrido, escolheu dormir na casa vizinha onde 

criara seu filho e passar o resto do dia na casa que fora da mãe. Dessa forma, MG morava em 
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duas casas, as quais conservava para receber os familiares nas festas de final de ano, no 

Carnaval ou durante as festas do São João, quando toda a Taperoá recebe a visita de seus 

filhos. 

MG atravessou a sala com a vasilha de leite nas mãos e colocou uma parte no 

fogão para que fervesse e outra parte numa vasilha para fazer as cocadas.  Enquanto fervia, foi 

até a sala para limpar o pó que teimava em cobrir o vidro que revestia as fotos de seus pais. 

Foi nesse momento que ouviu vozes estranhas lá fora, e foi até a porta para ver o que estava 

acontecendo naquele fim de rua, onde ninguém se aproximava a não ser para ir à cadeia ou ao 

antigo cemitério de Taperoá. Logo vislumbrou dois carros estacionados em frente à casa de 

Lelis. Percebeu que não eram seus familiares, pois não entraram na casa e, enquanto dois 

senhores conversavam com Lelis, outros dois de coletes fotografavam a rua com grandes 

câmeras. Como Lelis já havia produzido alguns filmes em Taperoá, logo MG imaginou que 

fosse algo ligado aos trabalhos culturais que ele desenvolvia para cineastas que o procuravam 

como consultor e até mesmo produtor local. 

Sentiu o cheiro de leite queimado e correu até a cozinha para desligar o fogão. 

Limpou o leite derramado sobre a chapa quente, que enchia aquele ambiente de um forte 

cheiro de leite recém-queimado. Nesse momento lembrou-se da mãe já morta, que falava 

quando o leite derramava: ―Alguma coisa de tão forte acontecerá que vai sair do controle”. 

Mas não foi muito além com seus pensamentos, pois Lelis já estava batendo na porta e teve 

que correr para receber as visitas. Lelis apresentou os produtores da Rede Globo de Televisão 

e o diretor Luiz Fernando Carvalho (LFC) a MG e logo foi mostrando a casa preservada como 

uma residência representativa da cultura e da memória de Taperoá. Lelis fazia isso com muita 

propriedade, pois tinha conhecimentos e informações da história das construções de Taperoá.  

MG ofereceu café e todos sentaram na antiga mesa onde seu avô costumava almoçar. 

Perguntaram sobre o movimento da cidade e sobre a rua. MG falou que aquela rua era uma 

das mais pacatas, pois como foi a primeira da cidade, ficou espremida entre o cemitério e a 

cadeia. A cidade cresceu para o lado norte e assim a Chã de Bala parecia uma ponta de rua 

onde terminava o calçamento da cidade e, longe dos barulhos dos carros, reinava um silêncio 

sepulcral. Representava quase um apêndice no mapa urbano de Taperoá, pois o fluxo dos 

automóveis não se dirigia àquela região, a não ser para fazer um contorno e voltar em direção 

ao centro. Mas sua importância era vital, pois era uma das saídas da cidade em direção à zona 

rural ou então servia como passagem para o carro da polícia que sempre passava em direção à 

velha cadeia, ou ainda para os cortejos dos enterros em direção ao cemitério que, por ser o 

mais antigo, quase ninguém se enterrava nele. Uma parte da equipe foi fotografar o velho 
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cemitério e a antiga ponte. Uma hora depois todos se encontraram na frente da casa de MG e 

seguiram juntamente com Lelis para a prefeitura de Taperoá.  

JH é um professor de Química de 50 anos, e um dos moradores do outro lado da 

comunidade Chã de Bala. Como todo cidadão Taperoense, nasceu ouvindo os causos e lendas 

de seu povo. Na sua infância conviveu com Chico José, o famoso Chicó, o clássico 

personagem que fazia dupla com João Grilo descrito no livro Auto da Compadecida, por 

Suassuna. Talvez por isso, desenvolveu o perfil de um homem preocupado com a cultura de 

seu povo. Formado como químico pela Universidade de Campina Grande, resolveu voltar e 

fixar residência na sua terra natal e, tendo uma moto como transporte, ensinava nos colégios 

das redondezas. Seu dia começava às 3:30 da manhã, quando saía de Taperoá em direção a 

Catolé do Rocha, para dar aula até ao meio-dia. Depois, seguia para Pombal e dava aula à 

tarde, e terminava em Patos dando aula noturna para alunos que se preparavam para prestar 

vestibular. No outro dia voltava para Taperoá onde descansava e dava aula particular e repetia 

o mesmo trajeto no dia seguinte. Esse roteiro se repetiu durante vinte anos e JH logo ficou 

conhecido pela sua força de trabalho e sua disposição em atender as pessoas e a ensinar os 

jovens. Isso logo o tornou uma das pessoas mais conhecidas e respeitadas da região, a ponto 

de ser eleito durante cinco mandatos consecutivos como vereador. Foi assim que JH deixou de 

ser professor para ser o vereador da cidade de Taperoá. Seu dia a dia continua bem 

movimentado. Ele trabalha dois expedientes, ao meio-dia volta para casa e almoça com a 

família e, como todo Taperoense, faz a sesta até às 14h30min. Depois, volta para a Câmera de 

vereadores ou trabalha visitando seus eleitores. À noite, quando o clima da cidade é ameno, 

vai para a praça conversar sobre política e futebol. É interessante notar a relação de poder que 

existe entre Lelis e JH. Ambos moram na mesma rua da Chã de Bala, sendo que Lelis habita 

na calçada leste e JH na calçada oeste. Se Lelis é respeitado como intelectual responsável 

pelas criações dos museus da Paraíba e seus conhecimentos históricos e por ter trazido os 

produtores de cinema de João Pessoa para usarem Taperoá como cenário, JH representa o 

cidadão comum que se tornou uma liderança política e, como tal, sua trajetória na cidade 

representa o movimento de ascensão do homem comum Taperoense. Ambos tiveram uma boa 

participação na decisão política do prefeito em aceitar a produção da Rede Globo de 

Televisão para Taperoá.  Foi JH que recebeu os produtores, quando chegaram à prefeitura 

trazidos por Lelis. Os produtores procuravam a adesão da prefeitura de Taperoá para a 

realização da minissérie, seu apoio logístico. Como contrapartida, a cidade teria a valorização 

de sua mão de obra e um investimento direto de 12 milhões de reais. Para uma cidade, cuja 

economia estava praticamente composta de aposentados do funcionalismo público ou dos 
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pequenos agricultores, aquilo se mostrava uma proposta irrecusável. No entanto, os 

produtores deixaram bem claro que Taperoá estava competindo com Cabaceiras, na Paraíba, e 

Vila Bela, em Pernambuco. Faltava a decisão final da emissora. Foi nesse momento que Lelis 

e JH se uniram numa batalha diante do prefeito para trazer a minissérie para a cidade. 

Lembraram que há dez anos, quando a produção de Guel Arraes veio procurar Taperoá para 

as locações do Auto da Compadecida, a prefeitura vetou a entrada da produção e Taperoá 

deixou de receber as filmagens e perdeu-as para Cabaceiras. Foi, certamente, uma visão 

mesquinha de quem governava Taperoá na época, pois se baseou apenas numa questão 

política: Suassuna é da família dos Dantas e, assim sendo, adversário de quem estava no 

poder, que era da família Farias. Taperoá perdeu muito dinheiro com a filmagem do Auto 

Compadecida, porque, embora a história da peça se passasse em Taperoá, foi Cabaceiras que 

recebeu o investimento direto da produção e se transformou num polo do cinema árido-movie, 

emplacando, ao longo de cinco anos, mais de dez produções cinematográficas. A única 

exigência que a Globo fazia para as filmagens da minissérie era a liberação por parte da 

prefeitura de isolar as ruas onde acontecessem as filmagens.  

MG, como todas as mulheres dona de casa de Taperoá, no final da tarde, dirigem-

se à panificadora para comprar o pão da ceia. A caminho de lá, encontrou MA que se dirigia 

também à panificadora, encontrando-se com suas amigas que só falavam da mesma coisa: a 

visita de uma comissão da Rede Globo em Taperoá. MG se mostrava orgulhosa, pois entre 

todas, somente ela, havia conhecido o diretor Luiz Fernando e a produtora. Ali, naquela rua 

até então esquecida do restante das ruas de Taperoá, foi na casa de MG que a equipe recebeu a 

primeira atenção taperoense. Embora não tivesse muito que falar sobre a visita surpresa, uma 

vez que só respondeu perguntas, MG, naquele dia, esteve requisitada pelas amigas. Talvez por 

isso, no final de tarde, diante da panificadora de Taperoá, existia algo novo que irradiava uma 

alegria em MG, a tal ponto que suas amigas perceberam que algo estava para acontecer na 

Chã de Bala. Mas quando a esposa de JH entrou na panificadora, vinda da prefeitura, todas as 

mulheres souberam em primeira mão: a prefeitura de Taperoá estava no páreo pela disputa de 

ser o cenário da próxima minissérie da TV Globo. 

À noite, como de costume, depois da missa das 19 horas, MA coloca sua cadeira 

de balanço na calçada e fica a observar a rua Chã de Bala. Algum tempo depois, MG trouxe 

de presente as cocadas de leite ainda mornas. As duas ficaram ali sentadas por horas a fio, 

lembrando coisas, fatos do dia ou das novelas de televisão. Mas naquela noite o assunto foi 

Suassuna e toda sua epopeia. MA formava uma oposição ferrenha a tudo que representasse 

Suassuna, era uma rixa velha de família, por isso ela acreditava que atrás daquela visita tinha 
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o dedo de Suassuna. MG discordava, pois em um momento a equipe fez menção ao nome 

Suassuna. Para MA aquela tinha sido uma jogada de mestre, acreditava que sua presença em 

Taperoá poderia reacender discordâncias políticas e, mais uma vez, a cidade perderia a chance 

de se tornar cenário que já fora descrito em sua literatura. MG pensou sobre aquilo e 

reconhecendo a verdade das rixas políticas existentes naquele pedaço de mundo, terminou por 

concordar com aquele pensamento mesquinho e maquiavélico, mas que ela conhecia tão bem 

quanto aquele  frio das noites dos cariris velhos. 

JH saiu da Prefeitura naquele sábado e aproveitou para dar um passeio na feira 

livre, que tomava toda a rua central da cidade. Aquele era um dia muito festivo para Taperoá, 

pois reunia os habitantes da zona rural em torno da feira. O movimento de carros alternativos 

vindos de todos os municípios vizinhos fechava as duas ruas próximas da feira, causando um 

transtorno para os transeuntes. O movimento de homens e mulheres era intenso, vindos para 

fazer a feira da semana, rever os amigos e fazer negócios. A feira, a cada dia, estava mais 

sofisticada. Exibia produtos eletrônicos, DVDs e equipamentos para celular de última 

geração. As barracas de jogos de azar eram as mais frequentadas pelos homens e se 

prolongavam numa zona mais afastada. Reconhecida como uma das melhores feiras da 

redondeza, ela exibia comerciantes diversos e suas mercadorias eram distribuídas por setores 

ao longo da rua principal. As roupas trazidas de Caruaru e vendidas por preços populares 

representavam um dos maiores atrativos e sua comercialização fechava duas ruas cheias de 

pessoas. Por fim, JH percorreu a parte regional com produtos artesanais e manufaturados na 

região, seguidos dos cereais e hortigranjeiros, e terminou na conhecida feira da galinha, onde 

comprou ovos e duas galinhas caipiras, já tratadas, para o final de semana. 

Naquele sábado, depois de 21 horas, MA saiu da reunião da igreja de N. Senhora 

da Conceição. Como devota à Santa, estava responsável pela preparação das crianças para a 

primeira comunhão e da organização da festa da padroeira. MA, desde que ficara viúva, 

dedicara-se ativamente àquele movimento religioso, de modo que aquela vida cotidiana só era 

ativada com a proximidade das datas comemorativas do calendário cristão, quando a cidade 

inteira participava dos eventos. A Semana Santa, as Ladainhas de Maio e a Festa da Padroeira 

e o Natal, em dezembro, pontuavam a grande participação da cidade nos eventos religiosos, 

mas para MA a sua presença na igreja era diária e permanente. MA atravessou as ruas 

desertas de Taperoá; as únicas pessoas que encontrou foram alguns jovens em frente à única 

pizzaria do lugar. Quando chegou à Chã da Bala, encontrou MA que vinha da casa da irmã, 

do outro lado da cidade. As duas sentaram e conversaram sobre as novidades da Festa da 

Padroeira.  
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4.2.2 A Cena Urbana Cotidiana  

 

A cena urbana de Taperoá se destaca por um cotidiano ordinário no qual o evento 

predominante é a monotonia das atividades de rotina. A tranquilidade só é quebrada aos 

sábados com a feira e durante os eventos sociais e religiosos.  Essa produção do cotidiano 

ordinário é gerada de forma natural pelo modo de vida do interior, em que os maiores 

acontecimentos são as pequenas mudanças em torno da temperatura, do clima e das notícias 

do mundo visto pela TV. Podemos dizer que essa forma de viver compõe uma cena real das 

pequenas cidades nordestinas. A grande novidade que apareceu, quebrando a monotonia do 

lugar, foi a visita da equipe da Rede Globo de Televisão, para escolher uma cidade para 

locação de uma minissérie. O evento se espalhou de forma rápida e colocou na ordem do dia 

um questionamento sobre a última vez que Taperoá perdeu a chance para a cidade de 

Cabaceiras de ser um set de filmagem para o Auto da Compadecida. 

Os moradores, ao serem confrontados com a nova proposta, reacenderam todas as 

tradições e intrigas políticas da cidade. Por outro lado, os moradores perceberam que o espaço 

construído de suas casas figurou num leilão imagético, como espaços representativos da 

memória cultural de um povo. Reforçado pelo aspecto simbólico do lugar, Taperoá havia sido 

indicada pela sua presença na literatura épica e mítica de Suassuna. De modo que a equipe de 

produção veio perceber se aquela cidade e seu mundo real se incorporavam, primeiramente, 

naquele universo de Suassuna e, mais precisamente, se ela funcionaria como uma base de 

produção sustentável. Dessa forma, a cena urbana se completa no domínio do vivido, da 

memória de seu povo, e da espacialização que fora percebido pela equipe da Rede Globo na 

visita à rua Chã da Bala, durante a reunião com o prefeito e também no confronto entre os 

personagens que resgatam seus temores e sua lutas políticas. Assim, a cena urbana de Taperoá 

constrói as representações do espaço público ao definir as relações particulares entre real e 

imaginário. 

 

4.2.3 A Diegese da Cena Mediática.  

 

No fim daquela tarde Lelis levara a equipe ao morro do Pico, que fica em torno de 

uns 3 km de Taperoá. Seu interesse era convencer a produção da existência, ali perto de 
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Taperoá, de um lugar especial que lembrasse a famosa Pedra do Reino que existia na 

realidade em Vila Bela. Aquela estranha formação rochosa, na qual acontecera o massacre, 

era ainda o maior trunfo para que a filmagem se realizasse em Pernambuco. Por isso, Lelis se 

mostrava preocupado dentro daquele carro com os produtores da Rede Globo. 

Na base do morro Lelis pediu para estacionar debaixo do juazeiro, a única árvore 

verde naquela região. Mostrou a paisagem em que se destacava aquele bloco maciço de pedra 

de mais de 300 m de altura. Pediu para que os visitantes ficassem no terreiro da casa e só 

entrassem quando ele chamasse. Depois adentrou na casa recitando em voz alta ―Ô de casa‖ e 

escutou um ―Ô de fora‖ de uma voz rouca feminina. Uma velha magra andava com 

dificuldades e cumprimentou Lelis com um balançar de cabeça e o mandou sentar. Lelis falou 

dos visitantes que estavam no terreiro. A mulher se levantou e os visitantes tiveram a 

oportunidade de ver rapidamente aquela mulher morena de olhos verdes, cabelos longos 

grisalhos em desalinho, com sua cara amarrada de poucos amigos, cheio de rugas, mas que 

impressionava por sua autoridade. Foi quando um carcará
29

 sobrevoou o terreiro num voo 

rasante e desapareceu em direção ao morro. A equipe tratou de fotografar aquela ave rara que 

se assemelhava a uma águia. A mulher fechou a cara e saiu da sala. Lelis sabia que a estranha 

mulher, descendente direta dos xamãs, recebera um sinal negativo daquela ave. Refez-se do 

incidente e pediu em voz alta autorização para subir o morro. De dentro da casa, a mulher 

falou: ―Sem muito barulho e voltem antes do sol se pôr‖. Lelis voltou ao terreiro com um 

sorriso dissimulador para os visitantes dizendo que estavam liberados para subir o morro. 

Durante a subida, Lelis apresentou a equipe os homens que aravam a terra. Profundamente 

reservados até a apresentação de Lelis, os homens paravam de trabalhar e olhavam curiosos 

aquela gente estranha que apontava câmeras em sua direção como se eles fossem raros.  

Antes do sol se pôr, a equipe estava de volta ao terreiro e Lelis havia apresentado 

parte de seu exército de mão de obra do lugar, disponível e carente de atenção e trabalho. 

Lelis havia encantado a produtora Maria Clara, a segunda pessoa mais importante depois do 

diretor LFC. Ela, como produtora, sentiu que ali existia um dinamismo muito grande, um 

entusiasmo especial no rosto daquela gente disponível. 

                                                           
29

Caracará e carcará vêm do tupi karaka'rá. É tido como ave tipicamente brasileira, tanto que Audubon o 

chamava, no século XIX, de águia-brasileira. O carcará não é, taxonomicamente, uma águia e sim um parente 

distante dos falcões.  

 



121 
 

Durante a viagem de volta, Lelis se dirigiu à produtora Maria Clara, pois 

percebera nela, ―uma pessoa muito competente para ganhar dinheiro‖, e mostrava que a 

cidade já era em si o que ela precisava. Simplificava o processo de realização do trabalho a 

ser filmado, apresentando aquela gente com suas casas abertas e como tornava tudo tornava 

uma economia maravilhosa. A produtora se mostrava relutante e questionava se a realização 

no Projac não seria melhor. Lelis argumentou que ela precisava de um exército de pessoas 

capazes de se vestirem de rezadeiras, de cavaleiros e de cangaceiros e passarem os dias 

disponíveis como figurantes sem gastos com transportes e alimentação, sem sair de suas 

casas. No Projac, eles jamais teriam uma mão de obra tão barata, nem muito menos aqueles 

rostos e aquele jeito de ser dos caririenses. Ali, a produção tinha na mão pessoas que 

representavam realmente uma geografia humana de A Pedra do Reino. 

O clímax da teatralidade aconteceu já à noite quando o sol deixa de queimar e 

aparece um vento frio convidando todos a colocar casacos e sair de casa. Lelis levou a equipe 

para conhecer as pessoas nas ruas. Aqueles homens jogando dominó e seus gritos 

alcoolizados de vitória ecoavam nos becos estreitos. Os jovens desfilando com suas motos em 

frente à pizzaria do centro e onde moças conversavam em seus celulares. As famílias 

tradicionais saindo da igreja e formando pequenos círculos de conversa. Outros homens se 

encontrando nos bares para tomar cerveja e pinga ao som de um forró. 

Se durante o dia as ruas eram quase desertas pelo calor implacável, à noite a vida 

social se mostrava mais exuberante. Em todas as ruas era possível ver pessoas sentadas em 

cadeiras nas calçadas em frente de suas casas, a conversarem sobre todas as coisas.  Exibia-se 

aos visitantes um jogo de cenas reais que permitia colocar os atores na presença de suas ações 

cotidianas, formando a cena urbana.  

Já passava das 20h30min quando MG, depois de sair da missa, colocou sua 

cadeira de balanço na calçada e viu a equipe chegar à casa de Lelis, para deixá-lo descansar. 

Aproveitou quando o carro fez o giro e acenou para a equipe que, de repente, parou. LFC e 

Maria Clara voltaram para agradecer a MG sua atenção e ela aproveitou para oferecer-lhes 

cocada de leite feita naquela tarde. A equipe toda saiu do carro e fechou aquele dia cansativo 

saboreando as cocadas de MG, seguidas de uma água de pote de barro, servida em copo de 

alumínio brilhando. 
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4.2.4 A Cena Mediática Cotidiana 

 

Durante toda a viagem dos produtores a Taperoá, Lelis foi o mediador da escolha 

da cidade como set de filmagem. Com toda sua habilidade em produção de filmes 

desenvolvida há mais de 10 anos nesse ramo e com reconhecimento da Academia Paraibana 

de Cinema da qual era membro, representava o mediador qualificado para tal. Seu trabalho 

como produtor cinematográfico consistia em encontrar os mais díspares lugares para locação 

de filmagens, além de conseguir coletar diversos materiais para serem filmados. Pelos 

trabalhos já realizados, Lelis demonstrou que poderia formar uma equipe de assistentes de 

produção totalmente de Taperoá, além da forte influência no meio de seu povo, que o 

respeitava pela sua inteligência e pela sua seriedade. Com experiência também nas montagens 

dos museus que montara ao longo de seus 70 anos, tinha um conhecimento de onde encontrar 

qualquer utensílio ou qualquer ambiente que representasse as pairagens dos cariris velhos. 

Muitas vezes tachado de louco ou lunático, Lelis era o próprio Quaderna numa encadernação 

mais aprimorada, falava fluentemente e com muita segurança sobre todos os assuntos e 

sempre teve o ideal de transformar Taperoá num estúdio a céu aberto. Apaixonado por cinema 

participou de várias realizações do cinema nacional e sabia criar as possibilidades da 

produção de um set de filmagens. Exibia os casarões de época totalmente conservados, e com 

seu conhecimento de todas as famílias, entrava nas casas a mostrar os móveis antigos das 

famílias, fotos e instrumentos diversos, como se tudo aquilo estivesse disponível para ser 

alugado para uma produção.  Descendente direto do povo judeu, tinha facilidade para 

negociar e materializar as necessidades dos diretores. Conhecia profundamente a história da 

formação das famílias de Taperoá, da divisão dos territórios de poderes e suas subjetividades, 

por isso, sabia entrar e sair em todos os lugares, além de conseguir arregimentar pessoas 

diversas, disponíveis para serem usadas como mão de obra e figuração. Toda abertura 

conseguida pela Rede Globo se deve a esse personagem real que chegava primeiro nos 

lugares abrindo as portas para a produção televisiva, responsável direto pela conquista de 

territórios fechados. Foi ele que levou a equipe para casa de MG e, especialmente, conseguiu 

o acesso ao morro do Pico, reduto dos descendentes direto dos Kiriris.  

O respeito de Lelis era tão grande na cidade, que todos o chamavam Professor, 

apelido por ele viver sempre ensinando coisas e explicando as pessoas sobre tudo e também 

por ter, aos 80 anos, tentado abrir uma faculdade voltada para ofícios técnicos, dedicada à 
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formação de técnicos em marcenaria, ferragens e mestres de obras, capazes de construir uma 

cidade cenográfica nos cariris velhos. Com o tempo, o projeto foi condenado ao fracasso por 

falta de investidores. Mas Lelis não baixou a cabeça, fundou um grupo folclórico, Os Cariris, 

para resgatar a cultura de seu povo, e ficou reconhecido quando conseguiu atravessar o 

atlântico e levar seu grupo folclórico composto de 25 adolescentes, para apresentações na 

França e Portugal.  

Podemos dizer que a teatralidade produzida por Lelis foi responsável pelo fato de 

tornar realizável o evento. Tudo ficou mais visível para os produtores quando Lelis 

apresentou o cotidiano de Taperoá, a disponibilidade de seu povo, a sua ingenuidade e, 

principalmente, o entusiasmo que se formava em cada rosto que os produtores da Globo 

conheciam. 

A coroação da teatralidade se manifestou através da hospitalidade carinhosa de 

MG. Saborear uma cocada de leite na noite de Taperoá, seguida de uma água de pote de 

barro, servida em copo de alumínio brilhando, pode significar uma representatividade de 

aconchego para quem é do Rio de Janeiro ou trabalha na Rede Globo de Televisão, mas na 

verdade, era simplesmente um gesto natural dos Taperoenses aos seus visitantes. 

Se de início a aproximação dos Taperoenses pareceu difícil, devido a seu 

comportamento cismado e observador, atribuído ao dos índios Kiriris, logo depois se 

transformou numa conversa clara e despachada. São muito diretos para dizer o que querem e 

expressam suas preferências de forma muito clara e rápida. Era assim também a mediação de 

Lelis, incansável, implacável, direta. Toda ela girava em volta da possibilidade de mostrar 

como era possível acontecer o espetáculo da minissérie em Taperoá.  

A cena mediática local pertence ao domínio da interpretação (Lenoir, 2006) e, 

portanto, da mediação, que coloca em palavras e ações uma forma específica de construção 

social da realidade para quem não a conhece. Essa construção não reflete a cidade tal com ela 

é, nem sua ideologia dominante e, sim, os conflitos simbólicos das representações e das 

estratégias de comunicação capazes de construir uma imagem de cidade representativa para a 

minissérie.  

Outra mediação planejada aconteceu um ano antes longe dalí; exatamente a 

elaboração do Projeto Pedra do Reino, pela Rede Globo, para a comemoração de 80 anos de 

Suassuna que seria festejado em 2007. No projeto comportava mais duas produções com 
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temas nordestinos, ambas dirigidas por LFC. Mas, depois da exibição da minissérie, a Globo 

desistiu da continuidade do projeto. 

A literatura de Suassuna foi diversas vezes transporta para a televisão. Entre suas 

obras, A Mulher Vestida de Sol, dirigida também por LFC, além do Santo e a Porca e 

também o Auto da Compadecida. Mas em nenhuma delas Suassuna conseguiu impor tantas 

condições: todos os atores seriam nordestinos, Taperoá seria o cenário, LFC, o diretor, a 

adaptação de Bráulio Tavares e com supervisão direta do próprio Suassuna. Sempre foi 

intenção  fazer da comemoração uma cena de comunicação política projetada pela mídia. 

Taperoá se transformaria no maior set de filmagem da América Latina a  céu aberto. O evento 

teve inicio com a gravação da minissérie em Taperoá e culminou na cidade do Rio de Janeiro 

com a exposição de elementos cenográficos da minissérie e a presença dos artesãos de 

Taperoá. No Teatro Municipal aconteceu uma aula espetáculo do próprio Suassuna. Fechando 

as comemorações, houve a exibição, em cadeia nacional, da minissérie televisiva  A Pedra do 

Reino. 

 

4.2.5 A Diegese da Cena de Comunicação Política.  

 

No dia 04 de abril MG havia se levantado do descanso da sesta quando Lelis veio 

até sua casa com um exemplar do Jornal a União: nele havia a confirmação de Taperoá como 

a cidade escolhida para a gravação da minissérie. Confirmava também a participação do 

Governo do Estado como apoiador da iniciativa do Projeto da Rede Globo, através da 

participação dos patrocinadores das empresas privadas da Paraíba. MG foi logo avisar a prima 

MA, que ficou revoltada com a notícia, mas isso não impediu de MG ir até a igreja agradecer 

a promessa feita. 

O Diário da Borborema de 14 de abril foi aberto por JH na mesa da Câmera de 

Vereadores. Apresentava uma matéria semelhante ao Jornal A União, que revelava o mês de 

setembro como o início das gravações, com duração de três meses e noticiava que a 

minissérie contaria com uma equipe de produção que mobilizaria cerca de 500 pessoas de 

Taperoá para a execução do projeto. Além disso, confirmava um pedido de Suassuna de que 

80% do elenco seria formado por pessoas do Nordeste. Também destacava que estava 
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acontecendo testes para atores em João Pessoa, Campina Grande, Recife, Natal e Mossoró. 

Haveria oficinas de teatro e outras atividades que envolveriam a população da cidade, 

contribuindo, inclusive, para a movimentação da economia local e regional. A matéria ainda 

tratava da necessidade de recuperação de algumas casas e da cadeia antiga, do Hotel Pedra do 

Reino, e da remoção de elementos urbanos que interfeririam na paisagem atual, para recriar 

um clima de época na comunidade de Chã da Bala, em Taperoá. Apresentava ainda uma 

proposta de inclusão social: a Fundação Roberto Marinho manteria, em Taperoá, um centro de 

produção artesanal, para gerar emprego e renda no município.  Também ressaltava que essa 

minissérie era um projeto-piloto das Organizações Globo de Produção, objetivando 

transformar a locação da comunidade Chã da Bala em um ponto turístico, por retratar 

fielmente a obra de Suassuna. Também garantia que todo o material da cenografia e figurinos 

seria confeccionado em Taperoá. 

A cidade de Taperoá parecia que tinha sido escolhida para receber a glória, esse 

era o sentimento de MG quando atravessou a avenida central da cidade para comprar coco 

seco para fazer suas cocadas, pois as ruas estavam cheias de gente à procura de informação 

sobre como trabalhar na minissérie. Do outro lado da rua, quando voltava, ouviu seu nome 

gritado por MA, que disse que ela estava sendo procurada pela equipe da Rede Globo na sua 

casa. As duas correram para Chã da Bala, onde o diretor LFC e um casal de Produtores que 

iriam tomar frente dos trabalhos já esperavam por elas, cercados de adolescentes interessados 

em fazer testes. Com a espontaneidade hospitaleira característica de MG, ela logo os convidou 

a entrarem, tomarem banho, comerem e até dormirem. MG serviu seus quitutes e criou um 

ambiente de acolhimento e conforto. LFC era agraciado com bolo de batata doce, servido com 

café moído na hora, acompanhado de biscoitos de goma e os doces de coco, leite e caju.  

No dia seguinte MA ficou espantada com o número de pessoas amontoadas em 

frente à casa de Lelis. A Chã da Bala era pequena para os mais de duzentos profissionais 

taperoenses das mais diversas áreas: marceneiros, pedreiros, costureiras, artesãos, pintores, 

atores e outros profissionais se acotovelavam com suas carteiras de trabalho em busca de 

participação nas gravações. O movimento se estendeu por todo o dia, mas foi à noite, numa 

reunião com o prefeito, que LFC deu uma entrevista para  a rádio local confirmando a visita 

de Suassuna a Taperoá.  

Estava instalada a cena de comunicação política de maior efeito para a  

implantação do espetáculo. O retorno de Suassuna à Taperoá e não a João Pessoa, foi 
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documentado por rádios e TVs como o maior evento de todos os tempos. Sua chegada à 

Taperoá se deu somente às cinco horas da tarde, quando a banda de música, cansada de 

esperar desde as duas, executava os dobrados das festas tradicionais. Em meio a uma multidão 

que se acotovelava para rever Suassuna, havia um mar de câmeras e jornalistas para 

comunicar tudo ao vivo para todo o Estado da Paraíba. O Governador da Paraiba, Cássio 

Cunha Lima, juntamente com o prefeito de Taperoá e vereadores, recebiam oficialmente o 

ilustre filho pródigo, enquanto um batalhão de jornalistas e cinegrafistas disputava o melhor 

ângulo do famoso imortal da Academia Brasileira de Letras em solo Paraibano, pela primeira 

vez desde que saíra de Taperoá.  

MA saiu de casa com o grande barulho de fogos e custou a crer o que seus olhos 

viam. Estava ali o amado de uns e o odiado de outros, aquele que prometera nunca voltar, 

aquele que escapou do inferno pelas letras, agora revigorado e exibido que, como um produto 

espetacular, conseguia fazer uma revolução na sua vila natal, exatamente em frente a sua casa. 

Percebeu, naquele momento, que nada poderia ser feito a não ser fechar as portas e sair de 

casa. Saiu pelos fundos e foi para casa das primas e só voltou no outro dia. 

A cena de comunicação política que teve início com a chegada de Suassuna foi 

coroada na finalização da minissérie três meses depois com o seu retorno. Como um ritual de 

coroação, Suassuna trouxe com ele todo um aparato festivo composto de autoridades do 

Governo e da Rede Globo.  

O último dia de filmagem foi em Taperoá um dos mais agitados. Lelis e família, 

MG, MA, JH e sua mulher e seus filhos, juntamente com toda a Chã de Bala, estavam bem 

vestidos e enfileirados entre as autoridades municipais, esperando o helicóptero do Governo 

do Estado baixar ali no centro da cidade cenográfica. O Governador da Paraíba, Cássio Cunha 

Lima, desceu da pequena aeronave e foi recebido pelo prefeito da cidade e o representante da 

Fundação Roberto Marinho. O governador cumprimentou todos os moradores da Chã de Bala 

e, em seu discurso, os elegeu como heróis que cederam suas casas e seu cotidiano para o 

espetáculo da cultura paraibana. Naquele momento, eles figuravam como os representantes da 

sociedade taperoense e foram reconhecidos pelo governador, que agradeceu pessoalmente a 

hospitalidade oferecida pelos habitantes à equipe da Rede Globo. A banda de música, os 

fogos ribombando nos céus, os meninos correndo em torno da aeronave, os flashes dos 

jornalistas misturados aos artistas, anunciavam que a parte final do espetáculo estava 

começando. 
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Durante a solenidade, o governador Cássio Cunha Lima anunciou ainda o 

interesse do Estado em tornar a cenografia usada nas filmagens da minissérie da Rede Globo 

de Televisão em espaço permanente de cultura. A ideia era preservar a área da comunidade 

Chã da Bala que iria adquirir notoriedade nacional com a exibição da Pedra do Reino, 

exatamente no ano em que Suassuna completaria 80 anos de vida. 

Além do governador Cássio Cunha Lima, discursaram durante a solenidade o 

gerente da Fundação Roberto Marinho, Ricardo Piquet, que agradeceu à comunidade de 

Taperoá e ao Governo do Estado o acolhimento que a instituição recebeu na Paraíba. Segundo 

ele, a fundação estaria sempre aberta a manter parcerias com o Estado visando o bem de todos 

os paraibanos. 

O diretor da minissérie, LFC, enalteceu a colaboração de todos os paraibanos ao 

projeto, destacando que aquela minissérie visava elevar e valorizar a cultura do Estado, 

através da obra imortal de Suassuna. 

O prefeito de Taperoá, por sua vez, mostrou-se feliz com o destaque que o seu 

município já vinha obtendo em nível nacional devido à gravação de mais uma produção da 

Rede Globo. Em seguida, ao conceder entrevista à imprensa, reconheceu a importância da 

política de parcerias adotada pelo governador Cássio Cunha Lima, beneficiando os diversos 

municípios paraibanos, entre eles, Taperoá. 

O escritor Suassuna falou com emoção sobre o seu reencontro com Taperoá, 

ressaltando lembranças do passado, especialmente do período em que cresceu e assimilou os 

traços culturais de sua terra. Para o escritor, além de mais uma produção televisiva sobre a sua 

obra, aquela iniciativa era de fundamental importância para a cidade, pois firmava uma 

parceria entre o Estado e outras instituições que visavam à implantação da Casa de Cultura, 

que seria mais um espaço de reconhecimento e de valorização da cultura nordestina. 

Depois, houve festa dançante com a apresentação de bandas musicais e bebidas. 

Na hora da despedida, MG chorou junto à equipe, tinha criado um afeto àquelas pessoas ao 

longo dos seis meses. Posou para fotos, anotou endereços das pessoas mais queridas e não 

conseguiu dormir. Depois que o silêncio tomou conta da Chã da Bala, MG não conseguia 

ficar em casa, pois aquele espaço estava permeado por uma sensação de vazio. Andou e 

atravessou o pátio deserto da cenografia várias vezes como se procurasse algo perdido. 

Aquela ambiance, formada pela cenografia, havia dilatado o tempo real para um lugar 
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permeado de sonhos, luzes e fantasias no qual MG tentava se reencontrar. Agora sem as luzes 

e sem as pessoas, aquele pátio era apenas um grande espaço vazio do qual MG não saberia 

definir exatamente onde estava. A luz do sol começou a nascer, MG voltou para casa e tentou 

inutilmente dormir. 

Somente seis meses depois, quando foi exibida a minissérie, MG, juntamente com 

MA, sentaram ansiosas diante Da televisão e assistiram a todos os capítulos da minissérie e 

ficaram inconsoladas pelo número de cenas cortadas. Passaram todo o tempo diante da TV à 

procura de reconhecimento da figuração dos conterrâneos e não conseguiram identificar  

todos. Perceberam que as cenas que representavam a realidade de Taperoá foram colocadas 

fora da edição final,  predominando as cenas alegóricas, que o povo de Taperoá, assim como 

elas, não entendeu, nem gostou. Por esse motivo, os Taperoenses não chegaram a ver nem o 

terceiro capítulo. MA foi a primeira a sair andando nas ruas de Taperoá para comprovar que 

as pessoas permaneciam, em sua grande maioria, nas calçadas a conversarem sobre a 

frustração, mesmo procurando acompanhar a sequência confusa do restante dos capítulos. 

Lelis discutia com um amigo sentado no banco da praça. Tentava, inutilmente, 

explicar que o diretor LFC era um artista de vanguarda e pretendia criar uma coisa diferente 

com aquilo. ―Era um diretor à frente de seu tempo e por isso distante do entendimento dos 

taperoenses‖, dizia Lelis. O amigo sentiu-se ofendido, mas concordou que aquilo não era 

filme para os dias de hoje nem para televisão. Como produtor, Lelis percebia que a minissérie, 

tecnicamente, era muito boa, bonita, mas também percebia que seria um desastre com o ibope, 

pois estava fora do gosto e da simplicidade do povo de Taperoá. Sabia que a minissérie não 

tinha o rosto do povo, nem o tom cômico do Auto da Compadecida, era definitivamente uma 

obra mais erudita. Lelis acreditava que Suassuna perdera a oportunidade de mostrar sua obra e 

comentou: 

 

 

Se o enredo tivesse descido para a paisagem do lugar, o rosto do povo, a voz do povo 

e a simplicidade de Suassuna quando descrevia os personagens no livro. [...] O diretor 

pincelou todo o filme de uma aquarela de tons opacos dos rostos das pessoas e encheu 

o ambiente das imaginações dos cavalos e das fantasias. (LELIS, 2012, entrevista 

anexa). 
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4.2.6 A Cena de Comunicação Política no Cotidiano  

 

Somente no dia 04 de abril de 2006 foi confirmada, publicamente, no Jornal A 

União a realização da minissérie em Taperoá. O mais importante da matéria era o apoio do 

Governo do Estado, o qual comunicava para a sociedade a valorização a cultura paraibana, 

mais determinantemente, a Cultura Armorial, através do resgate de uma das figuras mais 

importantes da Paraíba, que por questões políticas viveu exilado em Pernambuco.  

A vinda de Suassuna representou para a Paraíba a reconciliação com o passado, 

um resgate de um dos seus filhos mais ilustres perdidos na Revolução de 1930. Com a morte 

do pai, Suassuna não visitou mais aquela cidade, nem mesmo mencionava o nome João 

Pessoa quando se referia à capital, e, sim, Paraíba, como era chamada antes da revolução, 

numa opção clara de não verbalizar o nome daquele que foi considerado o mártir da 

Revolução de 1930, João Pessoa, opositor das questões políticas de seu pai. A visita de 

Suassuna à Paraíba começou a ser ventilada pela mídia como um dos eventos mais 

importantes na história política paraibana e se tornou a cena mais importante na comunicação 

política para a implantação do estado espetacular em Taperoá. 

A partir daquele momento aconteceu a invasão da mídia em Taperoá, foi ela que 

fez a propagação de uma cidade espetacular e difundiu o Projeto político da Rede Globo pelo 

Brasil. Taperoá se configurava como um local de exposição das representações associadas a 

diversas ideologias dos grupos políticos majoritários da Paraíba. Sempre havia um jornalista 

entrevistando alguém da cidade sobre o que estava acontecendo em Taperoá. 

MG, com sua comunicação fácil, alegria e hospitalidade taperoense, hospedou em 

sua casa os produtores na primeira visita à cidade. Sem saber, naquele dia, MG instalava na 

sua casa, o quartel general do set de filmagens da Pedra do Reino. Dalí sairiam todas as 

determinações, dali todas as ordens eram analisadas, todos os comentários se transformavam 

em questionamentos. Era o único lugar onde o diretor LFC descansava e tomava as decisões. 

MG foi indicada por LFC para dar entrevistas devido a sua espontaneidade comunicativa. Ela 

foi o rosto mais filmado da cidade. Tem orgulho de contar que apareceu no Vídeo Show, no 

Fantástico, no Mais Você, com Ana Maria Braga, no canal Multishow e até nos programas 

da TV Record. Sem falar das entrevistas que deu a jornais da Paraíba, MG se tornou porta-voz 

oficial de Taperoá da rede comunicativa mediática instalada com o espetáculo. Era difícil para 
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MG conciliar as tarefas diárias e as entrevistas, seu cotidiano pertencia a ordem do dia das 

gravações, sua casa era a célula do espetáculo e MG se transformou na representante da Chã 

da Bala.   

Na época das filmagens, a cidade de Taperoá era permeada de fotógrafos e 

jornalistas, de tal modo que os seus habitantes acreditavam estar na mira das lentes. As 

pessoas da cidade exibiam suas melhores roupas e estavam mais nas calçadas e nas ruas que 

no interior de suas casas. Vivia-se para o espetáculo, tornaram-se o próprio espetáculo, na 

medida em que tinham suas vidas confrontadas com pessoas tão distantes de sua cultura, que 

os elegiam como especiais nos menores gestos, nas falas mais simples e nas formas mais 

espontâneas expostas sem nenhum propósito. Por outro lado, houve uma invasão de visitantes 

interessados em trabalhar como artistas ou simplesmente conhecer os artistas famosos. Esse 

grupo era claramente identificado, ficava nas ruas situadas em torno da Chã da Bala  ou 

instalado em casas que se transformaram em pousadas da noite para o dia para abrigá-lo. Era 

um contingente numeroso: as pessoas portavam câmeras fotográficas, exibiam roupas 

diferenciadas dos nativos. Para essa gente não interessava os taparoenses e sim, a 

oportunidade de estar diante de celebridades. Para isso,  lotavam os bares onde os artistas e 

técnicos se encontravam no final da noite. As presenças das celebridades, como a atriz 

Fernanda Montenegro e Suassuna, tiveram um peso especial na divulgação da minissérie pela 

mídia, o que trouxe a visita de mais curiosos para a cidade.  

Diante tanta exposição, Taperoá figurou até em matérias de cunho sociocultural, a 

exemplo, da descoberta, por um jornalista, da família Levinos, constituída de afro-

descendentes residentes em Taperoá que tinham um grupo folclórico chamado de As 

Cambindas de Taperoá. Marginalizado na cidade, o grupo folclórico se apresentava apenas 

durante o Carnaval, sem muita representatividade, e exibia uma dança oriunda dos antigos 

escravos dos engenhos da região, uma mistura de maracatu com dança de reis. Com a 

exibição de um vídeo das Cambindas no Yotube, a família de afro-descendentes, que habitava 

nos arredores da cidade, foi reconhecida e seus representantes participaram como figurantes 

das filmagens e se apresentaram diversas vezes durante o evento da minissérie. 

Outras celebridades, como o governador Cássio Cunha Lima, que veio no final da 

minissérie para assinar dois termos de cooperação técnica numa parceria firmada entre a 

Fundação Roberto Marinho, Rede Globo de Televisão e Prefeitura Municipal de Taperoá. 

Além do governador e do próprio Suassuna, estiveram presentes ao evento o gerente de 
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Desenvolvimento Institucional da Fundação Roberto Marinho, Ricardo Piquet; o diretor de 

Núcleo da Rede Globo de Televisão, LFC; o presidente da Assembléia Legislativa, Rômulo 

Gouveia; secretários estaduais, o prefeito de Taperoá, Deoclésio Moura Filho, e outras 

autoridades. 

A Casa de Cultura Ariano Suassuna, previamente situada pela produção da 

minissérie na antiga casa onde Suassuna morou, foi apresentada, nas festividades, como um 

espaço cultural de grande importância para o município, onde funcionaria uma exposição 

permanente da obra de Suassuna, bem como uma sala destinada à oficina de artesanato e 

outros setores que visam valorizar e impulsionar a cultura local. No entanto, essa proposta 

nunca se realizou. 

Torna-se de grande importância observar as matérias de jornais da Paraíba 

relacionadas ao evento da minissérie, um ano depois quando foi exibida em rede nacional. De 

alguma forma, elas representam um saldo perceptivo do alcance da comunicação política da 

minissérie.  Veiculada no dia 10 de junho de 2007, no caderno Vida e Arte do Jornal da 

Paraíba, pertencente às emissoras Paraíba e Cabo Branco, filiadas da Rede Globo Rio. 

Metade da capa do caderno é reservada para a matéria intitulada ―A Pedra do Reino‖. A 

reportagem destaca o aniversário de 80 anos do escritor Suassuna, a presença dos artesões na 

exposição no Rio de Janeiro e a exibição da microssérie em cinco capítulos.  

Um mundo de fantasia foi erguido em Taperoá, no final de 2006. O mundo era a 

própria Taperoá, mas recriada na mente de Ariano Suassuna e, agora, reformatada 

pelo diretor Luiz Fernando Carvalho (JORNAL DA PARAÍBA, 10  jun 2007, 

Caderno Vida e Arte). 

 

A matéria discorre sobre a minissérie, ressalvando que as imagens vistas pelo 

espectador serão as mesmas da Taperoá conhecida por seus habitantes, mas ―um mundo de 

fantasia fruto da mente do escritor  Suassuna e reformatada pelo diretor LFC para a adaptação 

do romance  A Pedra do Reino‖. Na página três do mesmo caderno, uma reportagem 

ocupando cerca de 80 por cento da página, intitulada ―Taperoá: ―Incubadora do universo de 

Ariano Suassuna‖, enfoca o discurso entre o real e a ficção, abordando o período das 

gravações da minissérie; enfoca também a participação de dez paraibanos no elenco, o 

figurino, e destaca alguns personagens, além de trazer um resumo do Romance da Pedra do 

Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta, que deu origem à minissérie. 
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Na edição da terça-feira, dia 12, o Jornal da Paraíba, na página 2, exibe uma 

publicidade do governo do Estado, ocupando meia página. ―A Pedra do Reino só podia 

mostrar a cultura paraibana em horário nobre”, destaca o texto principal. A publicidade 

destaca a obra de Suassuna, a participação de artesãos do Estado na confecção dos figurinos, e 

que uma parte de elenco principal é de atores paraibanos, além de enfocar o incentivo do 

governo do Estado ao projeto. 

Na edição válida para os dias 16 e 17 de junho de 2007, o jornal A União publica, 

na página 22 a reportagem ―Taperoá também faz homenagem a Ariano‖, na qual aborda uma 

programação cultural feita pela cidade para o escritor Suassuna e destaca, de forma 

superficial, a gravação e a exibição da minissérie. Na mesma página, é publicado o texto do 

jornalista Linaldo Guedes:  

 

Tinha uma pedra no meio do reino. O que é aquilo que está passando na televisão? A 

Pedra do Reino, monumental romance de Ariano Suassuna? Ou a Pedra do Reino, 

monumental alegoria de Luiz Fernando Carvalho? Aqui só cabe uma alternativa 

correta: a segunda. (...) A Taperoá de Ariano Suassuna não é aquela mostrada na 

telinha da Globo. (GUEDES, A União, 16 e 17 jun 2007, p. 22). 

 

O colunista de política Giovanni Meireles dá um destaque todo especial à exibição 

da minissérie, com o título ―Vi muito e gostei pouco‖. Entre todos os comentários, consegue 

identificar alguns problemas: 

 

O primeiro capítulo da minissérie A Pedra do Reino revelou-se confuso para o 

público e faltou agradecer ao apoio governamental, a  história é contada num lugar 

fantasma. Taperoá retratada de maneira fantástica na megaprodução global de TV, não 

fica na Paraíba. Ninguém diz isso, na telinha, mas eu declaro com todas as letras, aqui: 

a cidade da minissérie fica em qualquer lugar do mundo surreal criado pelo gênio 

literário de Ariano Suassuna, menos em nosso Estado. Ninguém é capaz de vislumbrar 

na maquiagem feita nas ruas enfeitadas só para as filmagens, um local que lembre as 

paisagens paraibanas‖ (MEIRELES, Diário da Borborema, 14 jun 2007, 

p. A5).  

 

 

O discurso de Meireles é mais contundente, nele o jornalista aponta equívocos 

grosseiros para uma obra erudita de Suassuna, tais como: ―Um roteiro estereotipado onde a 

figura do nordestino é um misto de palhaço e ingênuo ou um bruto selvagem faltando o 

lirismo que Suassuna exprime em sua literatura‖. No entanto, Meireles faz ressalvas ao 
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trabalho dos artesãos, costureiras, marceneiros e pedreiros de Taperoá que construíram a 

cidade cenográfica, mas acredita que o folclore, a arquitetura, o artesanato, entre outros 

elementos da cultura popular paraibanas, não são vistos na minissérie como fonte de 

divulgação da cultura nordestina pela TV. Meireles ainda foi mais direto quando afirma que o 

investimento  do Governador Cássio Cunha Lima obteve melhor retorno quando investiu nas 

cenas da dupla romântica vivida pelos atores globais Marcos Palmeiras e Lavínia Vlasak, na 

telenovela Celebridade, pois lá foram mostradas praias, belezas reais, destinos turísticos 

verdadeiros, atualizados nas agências de viagem, enquanto a Taperoá mostrada na minissérie 

não existe em lugar nenhum e, portanto, jamais avião algum pousaria com turistas para 

conhecê-la. 

Percebemos que a volta de Suassuna em Taperoá teve mais destaque  que a 

própria exibição da minissérie, de forma que os comentários tratando do assunto de baixos 

índices de audiência da minissérie passaram quase despercebidos, foram apenas citados como 

textos opinativos dos dois colunistas Meireles e Guedes. Apesar da mídia paraibana não ter 

feito uma cobertura crítica sobre as relações político-mercadológicas da minissérie, ficou 

muito claro que ela contribuiu para a divulgação da cultura popular nordestina, pelo simples 

fato de enfocar a literatura de Suassuna nacionalmente. A cultura exibida na minissérie foi de 

alguma forma reconhecida pelos Taperoenses, mas como não se mostrou representativa da sua 

realidade, eles não puderam assimilar as significações ocultas da linguagem alegórica. 

O que os taperoenses não entendiam era a forma alegórica que LFC tratou a 

minissérie. Como no filme O Auto da Compadecida, aparecia uma Taperoá com ruas 

normais, os taperoenses também acreditavam que na Pedra do Reino, filmada em Taperoá, 

pudesse identificar aquelas imagens das quais tinham o sentimento de pertencimento. No 

entanto, aquela cenografia tumular representava uma alegoria projetada da mente do 

cenógrafo e do diretor. Dessa forma, a decepção do povo foi não conseguir ver ou sentir-se 

representado em meio a tanta alegoria. O seu imaginário e sua cultura própria apareceram 

distorcidos pela linguagem alegórica da adaptação de LFC e as pessoas de Taperoá sentiram-

se usurpada. Percebemos que o maior engano foi criar uma minissérie de uma obra tão erudita 

para um veiculo como a televisão, a partir de uma proposta rebuscada do diretor LFC. Sua 

exibição na grade da programação televisiva foi colocada num horário nobre em que o 

interesse era alcançar o maior índice de aceitação.  
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Podemos fazer uma análise sobre a cidade de Taperoá antes e depois da 

minissérie, criando uma relação com a própria epopeia do romance, que termina com a 

coroação do Quaderna em lugar de destaque. Da mesma forma, a cidade de Taperoá também é 

coroada simbolicamente numa mise en scène de comunicação política que veicula a 

mensagem identitária indicando o sentido de conjunto de suas representações imaginárias 

(LENOIR, 2006), como que oficializando Taperoá na cidade da Pedra do Reino. Trata-se de 

um ritual que se reveste de grande variedade de significados, pois se revela na imagem de 

cidade coroada em meio a grandes infortúnios do abandono dos agrestes nordestinos. Remete-

nos a diferentes simbolismos, mas todos eles muito significativos e referentes à imagem 

identitária de uma cidade vitoriosa.  

A riqueza do evento vem dessas sobreposições de figuras míticas presentes e 

representativas não apenas da fé dos povos, mas, principalmente, do sentido nem tão oculto, 

mas que também não deixa de jogar com imagens, que é o da passagem de uma condição para 

outra na vida. Quaderna, no final do romance, assim como os taperoenses no final da 

minissérie, deixa de ser o sujeito humilde e insignificante que era, para transformar-se, por 

força de sua vontade e determinação, no rei coroado, sujeito de seu destino. Se, até então, tudo 

o que fizera fora determinado pelo passado e pelos astros, dali para frente somente a ele 

caberia decidir sobre seu sucesso ou fracasso na vida. É o rito de passagem, semelhante, em 

certa medida, ao que se passa com os taperoenses, que assim como Quaderna têm consciência 

da vulnerabilidade dessa imagem:  

 

Por outro lado, eu sabia que tudo aquilo sucede é dentro do meu sangue e da minha 

cabeça, da minha ―memória‖, onde havia um estrado e uma cortina que, no momento 

em que se fechasse definitivamente, acabaria o espetáculo, aquele sonho glorioso e 

grotesco, cheio de rosnados e clarins, de farrapos e mantos de ouro, sujo e 

embandeirado. (SUASSUNA, 1971, p. 242) 

 

 

A presença das autoridades, como o Governador, Suassuna e representantes da Rede 

Globo e celebridades, conseguiu despertar, na população sofredora, um alívio e uma grande 

esperança nas causas impossíveis. Assim, a crendice de um salvador manifestado na volta de 

Suassuna passa a ser algo extremamente ligado ao poder sobrenatural como verdadeiro elixir 

de sobrevivência. Lembra exatamente o movimento messiânico, que corresponde a uma 

dinâmica organização em torno de um líder carismático, que tem como objetivo uma mudança 

na estrutura da sociedade. Por outro lado, essa identificação foi criada a partir da insatisfação 
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dos taperoenses com sua cidade e o desejo de reformá-la. A espera messiânica estaria 

envolvida com multidões exploradas, sedentas de justiça social, que se reúnem em torno de 

grandes profetas ou pequenos iluminados, transformando seu desespero em esperança 

(LAPLANTINE, 2005). Portanto, percebe-se uma relação existente entre o mito, as 

disparidades sociais e o universo religioso, que permite a construção de um ambiente capaz de 

criar sonhos e fantasias diante da incapacidade de encontrar saídas, a mentalidade coletiva e o 

desejo de transformação que, no caso português, têm origem na perda do seu território para 

Espanha e do Desejado rei D.Sebastião. Em Taperoá esse processo se manifesta pelo resgate 

de Suassuna de seu exílio, retomando sua história e sua terra natal como alicerce de 

sustentação de uma realidade destruída pelo assassinato do pai. Revigorado, ele renasce das 

cinzas e resgata junto sua cidade, através de uma organização semio-estética da imagem de 

uma nova cidade representativa do imaginário armorial.  

 

Segundo Laplantine, o imaginário coletivo, com bases na edificação de um reino 

de salvação e regeneração do mundo, tem três tipos de comportamentos: primeiro, a espera 

messiânica, que em Taperoá é representada pela espera do retorno de Suassuna, que também 

se revela como uma resposta sociológica, de numa sociedade agreste esquecida e ameaçada 

por dentro e por fora em seus fundamentos; segundo, a possessão, que seria o momento de 

retorno, a revolução, que em Taperoá seria exatamente os seis meses de uma cidade sitiada 

pelo modo espetacular. Por último, a utopia, que em Taperoá se manifesta quando a 

minissérie termina e os taperoenses vivem a utopia de manter uma cidade cenográfica como 

forma de redenção sociológica. Através do uso do espaço imaginário, os taperoenses 

conseguiram recriar situações reais atribuindo-lhe novos significados, em que o fantástico 

surge como elo entre o momento vivido e o futuro. 

 

4.3 Ato II 

 

O CAVALO DE TROIA – As rupturas que transformaram o espaço do cotidiano ordinário 

em cotidiano espetacularizado.  
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Virgílio só vem descrever como os gregos enganaram os troianos no poema 

intitulado ―Eneida‖. No livro II ele relata a fuga de Ulisses e como ele ouviu na corte dos 

Feácios, durante um banquete, o Demódoco contar de que forma os gregos enganaram os 

troianos, construindo um enorme cavalo de madeira, dentro do qual esconderam dúzias de 

soldados. Convenceram, então, o rei Príamo a permitir sua entrada na cidade, pois se tratava 

de um presente divino; em troca, os gregos deixaram o campo de batalha e partiriam de volta 

para suas casas. A cidade de Tróia recebe o cavalo entoando hinos de júbilo. À noite depois 

que os troianos estavam embriagados da festa em comemoração à retirada dos gregos, os 

soldados saem do cavalo e abrem as portas da cidade para o exército grego que dizimou a 

cidade de Tróia. No entanto, quando os troianos receberam o imenso cavalo de madeira, 

Laoconte, o adivinho troiano, teve uma terrível visão; nela, viu Tróia envolta em chamas e de 

seu povo restava um rio de sangue que corria pelas cinzas das ruas. Nesse mesmo dia 

Laoconte foi até a praça pública e gritou inutilmente para todos: 

 

Cidadãos infelizes, que insânia vos cega? Imaginai por ventura que os gregos já foram 

de volta, ou que seus dons sejam limpos? A Ulisses então, a tal ponto desconheceis? 

Ou esconde essa máquina muitos guerreiros ou, fabricada ela foi para dano de nossas 

muralhas e devassar nossas casas ou, do alto cair na cidade. Qualquer insídia contém. 

Não confieis no cavalo, troianos.  (VIRGÍLIO, Eneida, Livro II. p. 30). 

 

 

4.3.1 A Diegese da Ruptura Espacial I 

 

 

De forma semelhante em Taperoá, enquanto toda a cidade se incorporava ao 

movimento da minissérie e abria suas portas para o evento, MA se sentia revoltada e ultrajada. 

Acreditava que tudo aquilo de nada servia a não ser para espalhar a desordem e a discórdia na 

cidade. Foi vista como uma louca pela comunidade Chã da Bala e, muitas vezes, as pessoas 

se recusavam a dialogar com ela, pois a achavam intransigente e irredutível a qualquer 

negociação com a equipe de produção. 

As pessoas da comunidade tentavam calar MA, enquanto a equipe da minissérie 

abria um laptop e apresentava o mapa da cenografia na mesa de jantar da casa de MG. Nunca 

MG tinha visto um projeto arquitetônico, dessa vez ela teve a oportunidade de ver no 

computador da equipe, em 3D, o que seria a cenografia da Pedra do Reino. No entanto, a 

discussão que a equipe travava era exatamente como convencer as pessoas da comunidade a 
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deixarem suas casas e, assim, liberarem suas fachadas para colocar uma cenografia sobreposta 

a suas residências. A própria MG sentia uma dificuldade imensa de deixar aquelas duas casas 

em que habitava, pois aquilo representava para ela um santuário, onde guardava preservada a 

memória de seus ancestrais, mas ficou calada. Lelis, como produtor local, tomou a palavra e 

disse: ―Paguem bem que eles saem‖. Dessa forma, o casal de produtores partiu para a 

negociação de porta em porta da comunidade Chã da Bala. A proposta era evacuar toda a 

população de suas residências de modo que aquele espaço se tornasse um estúdio a céu 

aberto. 

Quando a produção chegou à casa de MA, ela fechou a porta e se recusou a falar 

com eles. Lelis entrou em ação, saindo pelos fundos de sua casa que era vizinha, e entrou no 

quintal de MA. De repente, estava tomando café junto no fim daquela tarde quente, enquanto 

a produção negociava com as outras famílias. Mas MA continuava irredutível e se lamentava 

por ser só e não ter um homem em casa para falar em seu socorro, pois não queria nem estar 

perto daqueles estranhos para negociar. Para MA, a produção tinha ―interesses obscuros‖, e 

em suma, ―queriam se apossar do que era alheio para um desfrute deles‖. Repetiu 

incansavelmente: ―jamais sairei do que é meu‖. Para comprovar sua permanência, MG 

chamou por telefone o pedreiro que começaria uma reforma em sua casa, coincidentemente a 

reforma consistia em fazer da sala da frente uma garagem. Lelis entrou em pânico e saiu para 

falar com os produtores. MG já estava fechando negócio com o pedreiro quando o casal de 

produtores entrou na sua casa e mostrou sua casa documentada em vídeo, há dois meses. 

Mostrou como era sua casa e que aquela fachada fazia parte de um conjunto arquitetônico 

histórico. Todas as casas da Chã da Bala foram catalogadas e levadas para o registro no 

IPHAEP (Instituto do Patrimônio Histórico da Paraíba). Essa foi uma das providências 

tomadas pela equipe de produção, quando defenderam a escolha de Taperoá como cenografia 

à emissora de televisão. Diplomaticamente, Lelis refez a negociação, mostrando que Taperoá 

conseguiu ser escolhida porque a Rua Chã de Bala representava um típico conjunto de época 

e, dessa forma, aquela casa não podia sair do conjunto. Depois negociou: MA ficaria ali e 

ainda alugaria a fachada da sua casa.  Uma proposta bastante sensata, pois não intervinha na 

proposta da equipe da Globo, nem MA sairia de sua residência e tudo continuaria bem. Da 

mesma forma, quando MG soube da proposta chamou LFC e enquanto o diretor tomava café 

com bolo de batata, negociou também sua permanência. A produção pagou um aluguel de R$ 

500 (quinhentos reais) ao mês, durante os três meses de gravação, pelas fachadas de cada 

casa, e o dobro para quem alugasse a casa vazia. MG e MA foram as únicas donas das casas, 

além da residência de Lelis, a permanecerem com gente no local durante as gravações. 
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Naquela mesma noite a comunidade Chã de Bala parecia estar passando por um vendaval. JH 

alugou sua casa e ajudou nas negociações da calçada oeste, de modo que todos alugaram suas 

casas e os caminhões de mudança já enchiam a rua. Era um movimento que lembrava as 

evacuações de cidades em pé de guerra. Móveis e utensílios domésticos se amontoavam 

diante das casas esperando para serem transportados. Os moradores formavam um entra e sai 

com bagagens diversas.  Enquanto as famílias partiam para casa de parentes, MG foi chamada 

para se responsabilizar por dois gatos que se recusaram a sair de seus habitats domésticos. 

Quaderna, como ficou conhecido um dos gatos que resistiu a mudança, foi transportado, junto 

com outro gato, duas vezes, em sacos fechados, para longe da Chã da Bala, mas terminavam 

voltando e ficavam miando na frente da casa, atrapalhando o silencio do set de filmagem, 

como que chamando seus donos ou reivindicando a posse do lugar. 

 

 

Figura 4.1: Fachadas das casas Oeste da Chã da Bala, antes da sobreposição da cenografia (Fotos da pesquisa, 

2006). 

 

 

Figura 4.2: Fachadas das casas Leste da Chã da Bala, antes da sobreposição da cenografia (Fotos da pesquisa, 

2006). 

 

Lelis foi outro morador que não saiu da Chã da Bala. Dono de uma grande casa que se 

dividia em duas partes, uma que era a residência propriamente dita, onde habitava sua família, 

e a outra parte, um grande galpão onde Lelis guardava o material do Grupo Folclórico. Foi 

esse galpão que Lelis alugou para se transformar num depósito de tudo que era material 
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cênico.  Invadido por técnicos, o galpão se transformou no QG cenográfico, onde também 

eram fabricadas fantasias e alegorias. Como produtor cultural de filmes, no galpão de Lelis 

sempre havia um arsenal de coisas amontoadas. Todo o material coletado por Lelis que a 

produção podia usar, como pratos, imagens de santos, cama, urinol etc., estava à disposição 

da equipe nesse galpão. Durante os três meses de gravação da minissérie, sua família teve sua 

vida cotidiana isolada por um tapume de madeira que dividia o jardim da casa em dois 

ambientes. Um deles dava acesso ao galpão e, assim, todos os técnicos entravam e saíam sem 

invasão de privacidade para a família. Eram costureiras, técnicos ou atores que entravam para 

usar alguma alegoria. Dessa forma, os técnicos trabalhavam e a família de Lelis continuava 

reservada. 

MG ficara acordada até madrugada conversando com os produtores e ouvindo suas 

estratégias para a execução da cenografia, por isso, naquele dia, só acordou quando o 

motoqueiro bateu à sua porta trazendo o leite da fazenda. O leiteiro chegou reclamando, pois 

para levar o leite à sua casa teve que fazer um grande desvio, contornando o leito do rio seco e 

pegando a ponte velha, além de deixar a moto estacionada a 100 metros. MG ficou surpresa 

com aquela mudança, olhou para um lado e para o outro, percebeu que a rua estava fechada 

para carros e motos, sentiu-se ilhada naquele fim de mundo. Mal havia colocado o leite no 

fogo quando escutou um barulho vindo da rua. Foi até a porta e custou a crer no que via. Um 

comboio de quatro caminhões com seus guindastes e equipamentos e torres de iluminação 

chegavam à Chã da Bala, seguidos de gritos dos moleques que circulavam em torno dos 

carros numa algazarra infernal, como se estivessem possuídos por uma alegria contagiante. 

Aquela rua larga pareceu pequena para o exército de marceneiros que começaram a chegar de 

todos os lugares para trabalhar. O barulho das serras elétricas era tão intenso que MA já havia 

fechado suas portas e foi para casa de MG reclamar, inutilmente, do barulho e da falta de 

privacidade que aquela invasão inconsequente estava provocando.  

 

 

4.3.1.1 A Possessão Espetacular 

 

 

Acontecia, finalmente, a céu aberto, a fabricação, em madeirite e gesso, da 

cenografia. Por uma questão de sustentação e de suporte, a cenografia se fixava diretamente 
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nas fachadas das casas, deixando uma distância de cerca de 80 cm das paredes, de modo que 

as portas reais das casas podiam ser acessadas por traz dos tapumes da cenografia. Assim, 

materializava-se naquelas calçadas um cenário sobreposto às casas reais, formando um grande 

pátio vazio em torno das duas calçadas, fechadas nas duas extremidades por uma capela, de 

um lado, e um muro de arcos, do outro. Depois vieram as caçambas de areia; foram mais de 

cem, para cobrir o calçamento da Chã da Bala. Os postes de energia e telefone também foram 

tirados e colocados pelo solo o que possibilitou um dia de black-out na comunidade. 

No final da primeira semana de trabalho, aconteceu um fato pitoresco. Foi quando 

os marceneiros começaram a montar a cenografia e perceberam que se tratava não exatamente 

de casas, mas sim túmulos semelhantes aos que existiam no antigo cemitério de Taperoá. 

Aquilo era um mau presságio para muitos marceneiros supersticiosos, que ficaram 

incomodados pelo fato de que aquela construção pudesse atrair a morte para junto deles. Foi 

preciso o cenógrafo conversar com eles e dizer que o diretor queria algo diferente e aquilo era 

uma homenagem aos ancestrais de Taperoá, e que não era exatamente túmulos mais, apenas 

um ―aproveitamento de certas características tumulares, ricas em texturas e arabescos 

antigos‖, muitos deles já existentes nas fachadas de algumas casas.  

 

 

Figura 4.3: Trabalho de sobreposição da cenografia nas residências da comunidade Chã da Bala. (arquivo, 

www.Taperoá.com, 2006) 

 

 

De alguma forma, existia uma alegria estabelecida naquela cidade pelo simples 

fato de as pessoas estarem participando de um evento da Rede Globo; elas pareciam alteradas, 

uma certa excitação nervosa aparecia em seus rostos, ninguém não conseguia disfarçar uma 

forte ansiedade no ar, como se uma grande festa estivesse para acontecer. Existia uma 

atmosfera semelhante àquela que antecede a montagem de parques de diversão e circos nas 

http://www.taperoa.com/components/com_joomgallery/img_originals/a_pedra_do_reino_4/a_pedra_do_reino_20090517_
http://www.taperoa.com/components/com_joomgallery/img_originals/a_pedra_do_reino_4/a_pedra_do_reino_20090517_
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cidades do interior. Aquilo tudo se assemelhava a um grande teatro, em sua melhor 

temporada. Além dos trabalhadores criando as cenografias diretamente nas fachadas, os 

assistentes correndo de um lado para a outro, os artesões fabricando adereços, as costureiras 

elaborando os figurinos, tudo parecia ser orquestrado muito organizadamente e rapidamente 

tomava proporções descontroláveis. 

Logo começaram a aparecer nas calçadas próximas, onde havia sombra, grupos de 

curiosos sentados em pequenos tamboretes como se preparasse para assistir a um espetáculo 

circense. Os jovens, ao invés de irem à praça, marcavam encontro em frente à Chã da Bala, 

de forma que era comum, à noite, encontrar todas as pessoas naquele lugar para comentar 

sobre os trabalhos da cenografia que se transformava a cada dia, ouvir comentários dos atores 

que estavam para chegar e, principalmente, porque ali qualquer um poderia ser facilmente 

escolhido para trabalhar na minissérie. Em seguida, surgiram os vendedores ambulantes com 

seus espetinhos, pipocas e picolés. Os arredores da Chã da Bala se transformaram numa 

ambiance alegre e festiva onde as pessoas iam passear e se divertir. 

JH e sua mulher conseguiram ser assistentes de produção. Sua mulher ficou 

responsável de alugar casas para hospedar o pessoal técnico e atores da minissérie, uma vez 

que o único hotel já estava lotado. A produção alocou sete casas espalhadas na cidade, com 

mobília e empregadas domésticas. Uma das casas foi de um juiz aposentado que, durante a 

minissérie, mudou-se para a sua fazenda. A casa é uma das melhores da cidade, está 

localizada próxima a Chã da Bala. Foi alugada com toda mobília dentro, inclusive roupa de 

cama, mesa, banho e a empregada doméstica. Foi a primeira a ser alugada por três meses, no 

valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais). O proprietário recebeu R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais) na hora da assinatura do contrato com a produção.  

JB, agricultor e comerciante de Taperoá, mora há mais de trinta anos na 

comunidade Chã da Bala. Como sua casa fica na esquina da calçada oeste, ficou fora da 

cenografia. No entanto, a entrada dos atores e técnicos para o interior da cenografia, 

inevitavelmente, passava por cima da sua calçada. Quando JB soube do valor dos aluguéis 

pagos pela produção, imediatamente chamou os produtores e falou que aquele movimento dos 

atores pela calçada da sua residência estava atrapalhando a vida da família, que havia perdido 

a tranquilidade do lugar com a ―chegada daquele pessoal esquisito‖. Meia hora depois, os 

produtores perceberam que não havia andamento nas negociações, nem possibilidade de 

mudar totalmente a cenografia já fixada nas residências. Foi quando a produtora falou: ―Nós 

podíamos alugar a calçada‖. JB aceitou a proposta e disse o preço que foi descartado pela 

produção. JB explicou: ―O preço é alto porque estou cobrando junto, o meu sossego‖. O preço 
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foi finalmente aceito pela produção, desde que não fosse revelado o valor do aluguel a 

ninguém. Desde então JB ficou conhecido como ―o homem que alugou a calçada para a 

televisão e esqueceu o preço‖. Quando estivemos fazendo a pesquisa e perguntamos a JB 

sobre o fato, ele respondeu que tudo aquilo era verdade e que não podia falar do preço, porque 

também recebeu um valor pelo segredo. 

A mulher de JH recebeu no primeiro dia de trabalho uma demanda da produção: 

―Amanhã vai chegar 30 atores e precisamos de cinco casas prontas, mobiliadas, com cinco 

empregadas domésticas‖. A mulher de JH começou a percorrer as ruas de Taperoá à procura 

de pessoas que pudessem alugar suas casas. Sabia que era uma empreitada difícil, pois 

transformava totalmente o cotidiano de toda a família. Muitas famílias se dispunham a alugar, 

pois a proposta, economicamente, era muito boa, mas nem todas as pessoas tinham uma 

segunda casa ou até mesmo casa de parentes onde pudessem ficar por três meses. No final do 

primeiro dia, a mulher de JH conseguiu alugar duas casas e a produção não gostou do 

resultado, pois teve que adiar a vinda  dos atores para Taperoá. Depois de alugadas, a 

produção verificava os defeitos existentes na casa e sempre tinha serviços extras a serem 

feitos. Entrava a segunda equipe de trabalhadores, orquestrados por JH. Era o trabalho dos 

eletricistas, encanadores e marceneiros que realizavam os consertos das casas para que tudo 

funcionassem a contento. Existia ainda a compra de eletrodomésticos, tais como fogões, 

geladeiras e muitos ventiladores para equipar as casas nas quais sempre apresentava algum 

problema técnico. Os ventiladores foram os equipamentos mais comercializados em Taperoá, 

pois eles estavam em todos os ambientes das casas como forma de amenizar o calor 

insuportável da cidade, de modo que logo ficou em falta, por isso, no final do mês chegou a 

Taperoá um novo carregamento somente do eletrodoméstico. 

Existia um clima de prosperidade tão grande em Taperoá que das cidades vizinhas 

chegavam encanadores, eletricistas e marceneiros para serem empregados. Nunca o comércio 

de Taperoá obteve tanto lucro em tão pouco tempo, principalmente, na venda dos gêneros de 

primeiras necessidades, como os alimentos que figuravam na cesta básica.  

Outro setor que teve grande desenvolvimento foi o da informática. Apesar de 

Taperoá já conviver com o advento das mídias digitais desde o ano 2000 com a chegada da 

banda larga na cidade, foi com a chegada dos atores e técnicos que as salas de lan house 

ficaram superlotadas. Os atores, jornalistas, técnicos e turistas precisavam se comunicar.; logo 

começaram a surgir várias lan houses instaladas em garagens ou em pequenas salas 

improvisadas, para dar vazão a demanda. Com elas vieram os adventos dos blogs, os sites e as 

redes sociais que contaminaram a juventude do lugar. Os adolescentes, com seus celulares, 
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fotografavam tudo e registravam em seus blogs, sites ou nas redes sociais. O número de fotos 

tiradas com os artistas globais representava uma nova modalidade de competição entre os 

jovens adolescentes. Dessa forma, as comunicações virtuais foram responsáveis pela 

multiplicação da ideia do espetacular em Taperoá. 

O primo de MG tinha um pequeno comércio onde vendia produtos hortigranjeiros para a 

cidade. Ele costumava trazer um caminhão de  verduras e frutas que vinha de Campina 

Grande,  para abastecer uma semana a cidade. Com o advento da minissérie, ele precisava 

comprar dois caminhões de hortigranjeiros e, por isso, teve que alugar outro galpão para 

armazenar os produtos. O consumo em Taperoá foi duplicado, ou de outra forma, a população 

de poder aquisitivo cresceu pela presença exclusiva do estado espetacular.   

MA tinha duas primas que, na sua juventude, ganhavam dinheiro costurando para 

as famílias de Taperoá; depois, já idosas, deixaram o ofício e se aposentaram, mas durante a 

minissérie elas voltaram à ativa e coordenaram os trabalhos de dezenas de costureiras. Uma 

vez que os figurinos tinham que ser feitos para muitas pessoas e em tão pouco tempo, a 

produção empregou mais de 80 costureiras. A produção abriu frentes de trabalho, 

principalmente, para os marceneiros, artesões, empregadas domésticas pedreiros e costureiras.  

JH começou a trabalhar também na produção, seu trabalho consistia em pegar 

atores e técnicos ou pessoal ligado à produção em diferentes lugares e trazer para Taperoá. 

Logo ele percebeu que o fluxo dos automóveis tinha aumentado com a chegada de pessoas 

vindas das cidades vizinhas em busca de oportunidades trabalhistas, de modo que havia mais 

carros circulando nas ruas, ocorrendo pequenos congestionamentos. Numa das primeiras 

viagens de trabalho JH estava transportando quatro atores, quando um deles começou a fumar 

um cigarro de maconha dentro do carro. JH parou o carro e pediu para o mesmo sair e fumar 

fora de seu carro. O ator obedeceu, pois não havia outro jeito no meio da viagem, mas dentro 

das ruas de Taperoá, JH não tinha nenhuma autoridade. 

 

Eu me senti orgulhoso, apostava que o filme levaria o nome de Taperoá para o mundo. 

O comércio foi muito bom. Só que trouxe rapidamente aqui as drogas e a prostituição. 

Eu não digo a Globo, mas aonde esses atores chegam, eles trazem isso. Instalou-se 

imediatamente. Porque os figurantes, os produtores, atores,  prostituíam as pessoas 

daqui. Em todos os sentidos, no sentido de gays, lésbicas, prostitutas. Pessoas que já 

viviam viciadas nesse estilo de vida (JH, entrevista anexa, 2012). 
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Os taperoenses começaram a se confrontar com ideias, costumes e hábitos 

totalmente diferentes do padrão da cidade. Aconteceu um choque de valores e de 

mentalidades do qual Taperoá nunca conseguirá esquecer. Numa cidade dos cariris velhos 

onde a religião ainda tem um peso determinante na vida das pessoas, certos hábitos 

representam a negação de uma vida voltada para a igreja e a família. Na cidade de Taperoá a 

maioria é católica, mas há também igrejas e representantes do protestantismo e espiritismo. 

Mas em todas elas, os valores comportamentais ditos modernos, liberais, ou mudança de 

gêneros, estão condenados, dessa forma são preservados os valores da sociedade ancestral, 

tradicionalista. Quando tais comportamentos ditos degenerados são exibidos em espaços 

públicos por pessoas vindas de um centro maior, rapidamente produz uma grande polêmica; 

ao mesmo tempo em que gera incômodo e antipatias, desperta simpatias e comportamento 

semelhante que antes estava oculto, debaixo da normalidade pacata da sociedade. 

Em setembro tiveram início as gravações, a cidade inteira parou diante dos muros 

da cenografia e ficava disputando as pequenas aberturas do muro na tentativa de presenciar 

melhor o espetáculo das câmeras. O primeiro capítulo começou a ser filmado às sete da 

manhã e só terminou as duas horas da tarde. Para as pessoas que não conheciam o ritmo das 

gravações aquilo era um absurdo, mas, na maioria das vezes, o trabalho das gravações se 

prolongava até a madrugada. 

MG ficou muito aborrecida, pois ficou presa em sua casa e foi proibida de entrar 

no pátio da Chã da Bala, onde aconteciam as gravações. O diretor LFC percebeu o mal-estar 

e perguntou se ela estava gostando. MG foi direta: ―A gente tá trancada na própria casa e não 

tem direito de ver nem o que vocês estão fazendo‖. Então ele chamou o casal de produtores e 

disse que os moradores que ficaram na Chã da Bala podiam assistir tudo. Dessa forma MG 

logo se tornou figurante e acompanhava o diretor até a tenda de onde se escolhe as imagens da 

minissérie. 

Ao mesmo tempo em que MA e MG tinham acesso às gravações, elas também 

colaboravam distribuindo água para os trabalhadores. Era mais de 60 homens trabalhando e a 

pedir água: 

 

Eu sustentei três meses d‘água. D. Maria me dê água. Vinha só um garrafão. Eu 

colocava um balde com seis latas d‘água e eles misturavam. Fazia gelo com caçarola 

na minha geladeira. (...) Era muita gente, muita gente. Não tinha hora pra dormir. 

Tinha hora que seis horas da tarde eu caia de cansada. Eu dava muita água. Cansada 

de tanto andar (MG, entrevista anexa). 
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MG não tinha mais um território definido dentro de sua casa, afinal ali era o lugar 

de tomada das decisões da equipe, sempre estava um pequeno grupo ao lado do diretor 

discutindo as questões mais urgentes. Um dia, às oito horas da noite, MG foi descansar e logo 

se acordou com os homens cavando o seu quintal a fim de colocar umas torres gigantes, para 

servir de suporte aos refletores. Naquele momento, percebeu que sua casa se confundia com 

os bastidores do espetáculo. Atravessou o corredor de sua casa cheio de operários e se dirigiu 

insone às filmagens. Lá fora, percebeu que eles tinham colocado uma passarela por cima do 

telhado de sua casa por onde os homens soltavam uma grande empanada onde aparecia 

pintada a Pedra do Reino. Apesar do incomodo, MG ficou deslumbrada com o tamanho 

daquele cenário que transformava totalmente a atmosfera reinante ali. Parecia que sua 

residência pertencia magicamente a outro reino, um reino daquela imensa Pedra.  

Logo depois, apareceu MA saindo de sua casa: estava revoltada, pois acordou 

com dois homens caminhando sobre seu telhado e que terminaram quebrando suas telhas. O 

casal de produtores chegou para consolá-la e explicar que todos os estragos seriam reparados. 

MA e MG sentaram-se conformadas e assistiram a umas cenas que, segundo elas foram ―as 

coisas mais lindas do mundo”, exatamente quando a produção executou um black-out geral e 

toda a cena foi realizada à luz de velas e lamparinas. A cena chamava-se A cidade sitiada; foi 

um momento especial para aquelas duas mulheres insones, sentadas em frente às suas casas 

sitiadas, com seus telhados quebrados. A cena não entrou na edição final e somente quem 

estava ali teve oportunidade de assistir à cena, que terminou em alta madrugada. Mas, de uma 

forma muito rápida, as duas foram incorporadas àquele universo fictício, de forma que elas e 

seus cotidianos haviam, de alguma a forma, entrado numa dimensão tão mágica que tudo 

estava conectado na mesma coisa, o modo espetacular em que se instaura um espaço-tempo 

alterado pelo conjunto de luzes, figurinos, cenários e música. No final da madrugada, quando 

a empanada caiu e as luzes se acenderam, MA e MG se levantaram de seus tamboretes, 

quando toda a cidade já dormia. Elas olharam para o alto e puderam ver todas as estrelas do 

céu, só então perceberam que estavam no meio das estrelas e, exaustas, recolheram-se à sua 

realidade. Voltaram para o interior da cidade cenográfica que constituía também suas casas, e 

adormeceram. 

Em Taperoá, as noites nunca mais foram mais as mesmas. Pais de família 

proibiam seus filhos adolescentes de saírem de casa à noite. MA não conseguia assistir a suas 

novelas na TV, passatempo perdível apenas para as missas da matriz aos sábados e domingos, 

que também eram prejudicadas muitas vezes pelo barulho dos tiros ocorridos nas gravações. 

MG não mais ralava os cocos para as suas cocadas, enquanto assistia ao programa da TV 
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Globo Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga. Com as gravações e o movimento da 

equipe em sua casa, ela já comprava o coco ralado de duas amigas que vendia para ela. Agora 

MG pertencia às estratégias da equipe técnica em produzir o evento; somente na hora de 

oferecer seu melhor café ela tinha de volta sua autonomia. 

Essas pequenas mudanças nas ações cotidianas eram de grande significância. Pela 

primeira vez, desde muito tempo, alguma coisa nas ações ordinárias do cotidiano dos cariris 

velhos dava lugar a outros espaços, outras ações, outras mentalidades. As ruas pareciam ter 

sido tomadas de um carnaval fora de época pelos artistas que exibiam seus figurinos e se 

comportavam com uma liberdade que, talvez, nem exercesse em suas cidades onde moravam, 

mas, ali, como tudo era espetáculo, o comportamento também era espetacular: 

 

 

Fizeram muita festa, incomodavam os vizinhos, eles bebiam, ficavam gritando nas 

ruas. Tinha um bar de Jesus, ali era demais. Toda noite era festa e o povo não 

aceitava. O vestuário era aqui perto. E meu primo tinha aquele curral e ali fumavam 

muita droga, direto, direto. A empresária da produtora de São Paulo disse logo a mim, 

aqui essa equipe tem de tudo, tem maconheiro, viado, tem de tudo. Era muita coisa. 

Homem beijando outro homem, sapatão, tudo na frente de todo mundo. Isso chocou 

Taperoá (MG, entrevista anexa, 2012). 

 

 

JB e toda sua família não puderam dormir numa sexta-feira, porque a casa 

vizinha, que fora alugada para a produção, fazia muita festa, a noite inteira. Ao amanhecer do 

dia, JB achou melhor pedir a seu filho, que era jovem e mais educado, para falar com o 

pessoal. O rapaz foi e voltou revoltado, porque foi mal recebido pelos artistas. JB foi, então, 

foi à delegacia e denunciou o desacato que sua família vinha recebendo. A polícia esteve na 

casa e conversou com os produtores. No outro dia, a produção fez uma reunião com os atores 

e técnicos e fizeram trocas de alguns indivíduos para outros lugares. O mesmo fato se repetiu 

em outra casa alugada perto da padaria.  

De agosto a janeiro, os taperoenses passaram seis meses de profundas mudanças e 

presenciaram eventos que ficaram na memória do lugar, como cenas espetaculares que não 

foram exibidos na minissérie. As cavalarias, que são manifestações populares do lugar, 

tiveram seus dias de glória. Mais de 500 cavaleiros invadiram Taperoá como nos tempos da 

Pedra do Reino. De modo que, quando se fala aos populares sobre a minissérie, eles só 

lembram cenas que aconteceram fora da cidade cenográfica e que tiveram a participação da 

comunidade em massa, como o tiroteio que durou uma noite e representava a invasão da Chã 

da Bala pelos revolucionários. Foram cenas que tiveram a participação de muitos figurantes 
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de forma que o espetáculo mudava os costumes cotidianos das refeições e das horas de 

repouso dos taperoenses. MA nos relatou sobre uma missa concelebrada em latim por mais de 

cinquenta padres na qual ela cantou, rezou e chorou. Só depois descobriu que todos eram 

atores e figurantes, inclusive ela. MG ficou deslumbrada pelas quadrilhas de época dançadas 

com mais de cem pares. Todos falavam da carroça mambembe do Quaderna que se 

transformava em teatro de mamulengos.  

 

4.3.1.2 A Representação do Real  

 

A possessão do espetáculo sobre as pessoas da comunidade Chã da Bala começou 

espacialmente, quando retirou de seus moradores o espaço cotidiano para instalação do 

espaço único. Somente quando a cenografia foi sobreposta às casas, o tempo espaço real da 

comunidade foi transformado no que era também uma representação armorial dele mesmo. 

Foi erguido o gerador de tudo aquilo que é irreal, de tudo aquilo que é ficção, de tudo que é 

representação de uma realidade. Estava armado o espetáculo invertendo o real, 

transformando-o em produto: 

 

O espetáculo que inverte o real é efetivamente um produto. Ao mesmo tempo, a 

realidade vivida é materialmente invadida pela contemplação do espetáculo e retoma 

em si a ordem espetacular à qual adere de forma positiva. A realidade objetiva está 

presente dos dois lados. Assim estabelecida, cada noção só se fundamenta em sua 

passagem para o oposto: a realidade surge no espetáculo, e o espetáculo é real. Essa 

alienação recíproca é a essência e a base da sociedade existente (DEBORD, 1994, 

p. 15).  

 

Toda a cidade de Taperoá esteve direta ou indiretamente possuída pelo espetáculo, 

de modo que todas as horas desses seis meses estiveram ligadas, de alguma maneira, às 

gravações, fosse pela proibição de barulho imposto à cidade durante as gravações ou pelas 

festas promovidas pelos atores nas ruas, fosse pelas noites insones de seus moradores 

travestidos em beatos, cangaceiros e cavaleiros medievais, que participaram de um grande 

teatro, ou simplesmente pelo fato de todas as pessoas, população e atores e produção, estarem 

todos os dias e todas as horas coabitando um cotidiano espetacularizado. 

O espaço único, que é a realidade da cidade cenográfica, era, na verdade, a 

comunidade Chã da Bala, travestida, sitiada pelos refletores, técnicos e artistas e 

transformada em um estúdio da Rede Globo de Televisão a céu aberto. De forma semelhante, 
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a realidade vivida de Taperoá se transformou, pela ordem espetacular, no momento em que 

foi tomada pela contemplação do espetáculo. Se de um lado, a cidade teve sua realidade 

alterada pela ficção do espetáculo, por outro lado, a realidade mais objetiva que existia era 

exatamente a ficção, executada pelo trabalho dos técnicos, artistas, artesões e figurantes. A 

outra realidade ordinária ficou em segundo plano, pois todos os horários foram alterados em 

função do estado das ações ocorridas no espaço único. Dessa forma, o cotidiano 

espetacularizado se estabelece no cotidiano ordinário pela contemplação do espetáculo ou 

pela incorporação dele. Podemos dizer que MG e MA representam a resistência dos 

moradores à posse dos seus territórios. No entanto, durante o processo de resistência, MG foi 

incorporada ao trabalho espetacular. Ela fornecia água, dava entrevistas, fazia lanches para os 

diretores e ainda era figurante. Enquanto MA representava a resistência mais radical, 

recusava-se, a todo o momento, em tomar parte em qualquer ato do espetáculo; no meio do 

processo, ela também foi tomada pelo espetáculo, quando parou seus afazeres cotidianos para 

contemplar as cenas e admirar o trabalho plástico dos artesões, até, finalmente, movida pela fé 

que sempre teve, terminar como figurante de uma missa. 

De uma forma mais clara, o espetáculo se tornou real para a cidade de Taperoá, 

quando as horas vividas foram compartilhadas entre a fusão de dois sistemas, o real e o 

fictício, que coexistem e são coimplicados pela contemplação espetacular, causando uma 

alienação recíproca aos que coabitam o mesmo espaço urbano tornado cenográfico.  

É importante perceber que o cenário sobreposto nas fachadas das casas dos 

moradores, juntamente com a mise en scéne ocorrida na Ruptura Espacial I, trabalham sobre 

os três elementos determinantes das ambiances: o construído, os fenômenos climáticos e 

sonoros, e a percepção (Augoyard, 1998). O construído representa toda a comunidade Chã da 

Bala, suas casas ocultas debaixo do cenário, pois assim se tornam até maiores com suas 

referências e seus imaginários; os fenômenos climáticos e sonoros representam as alterações 

dos suportes dos estúdios, com seus refletores de iluminação, as caixas de sons, técnicos e a 

parafernália de câmeras; e a percepção representa a ressonância de todas as sensações que 

vibram pelo estado espetacular, a ampliação de todos os sentimentos afetados pela 

proximidade da arte, da indústria televisiva impulsionada pelas leis do consumo.  

―O cenário não é suficiente para denotar um espaço, ele há de imprimir uma 

ambiance” (LESCOP, 2012). Mesmo sabendo da complexidade que tem a matéria das 

ambiances, podemos dizer que elas, na Ruptura Espacial I, foram produzidas pela 

impregnação dos diversos elementos ocultos que dão o reconhecimento e historicidade do 

lugar. A caracterização de um cenário tumular sobreposto às residências parece identificar 
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mais claramente, através do artifício da composição artística, um imaginário oculto ancestral 

da Pedra do Reino do que a simplicidade real das casas ocultas da Chã da Bala.  

 

 

É preciso fazer do real uma representação que vá fazer melhor o real, para que podemos depois 

entender porque haverá a arte. A representação faz amar o objeto que ela representa. Sem 

pintura da paisagem, impossível de apreciar a realidade da paisagem (LESCOP, 2012, 

p.656). 

 

 

No cenário sobreposto à realidade ordinária, percebemos que as ambiances 

tornaram-se um dispositivo totalmente manipulado e controlado pelos ângulos das câmeras, 

pela luz e pelo enquadramento que oculta outra realidade. Essa realidade oculta na minissérie 

é caracterizada por outra ambiance formada pela ressonância  da primeira, resultante de uma 

realidade por trás do cenário que resultou num conjunto caótico dinâmico e variável 

produzidos pela obsessão espetacular. Podemos chamá-la ambiance espetacularizada, aquela 

que tem a capacidade de afetar ―as maneiras de sentir coletivo, redistribuindo lugares e 

identidades através de uma ressonância que é ao mesmo tempo consonância e dissonância‖ 

(THIBAUD, 2011), por contágio de um estado festivo que coloca a comunidade em contato 

uns com os outros, estimulando a possibilidade do sentimento de viver e ser juntos. 

As Cenas Urbanas, Midiática e de Comunicação Política foram as responsáveis 

pela construção das representações identitárias de Taperoá.  Cada cena construiu seus próprios 

códigos de comunicação e de representação, permitindo o aspecto espetacular do evento. As 

interações entre a Cena de Comunicação Política e a Cena Mediática produziram a ideia do 

herói urbano no retorno de Suassuna, produzindo o efeito necessário para o reconhecimento 

dos poderes e da identidade urbana veiculada pela imagem de Taperoá como a cidade da 

Pedra do Reino.  

 

 

4.3.2 A Diegese da Ruptura Espacial II 

 

 

A segunda ruptura espacial iniciou-se a partir do dia 22 de dezembro, quando 

finalizaram as gravações, e duraram exatos seis meses, até a derrubada da cenografia 
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sobreposta às casas dos moradores. Esse segundo momento tem início com uma Cena de 

Comunicação Política, o grande showmício, que  teve a presença do Governador do Estado da 

Paraíba, Cássio cunha Lima, o Prefeito de Taperoá, Deoclécio Moura Filho, Ariano Suassuna 

e o diretor da minissérie, LFC. O evento festivo tinha uma finalidade: representava um novo 

momento para Taperoá, no qual recebia oficialmente sua identidade como cidade cenográfica, 

ao mesmo tempo em que se transferia para os moradores a responsabilidade com a 

preservação da cenografia. Até o final do dia 23, toda a equipe de produção, atores  e técnicos  

da minissérie deixaram Taperoá. De modo que esse segundo momento é caracterizado pela 

posse da cenografia pelos moradores. O retorno da comunidade à vida cotidiana será 

totalmente influenciado pelas mudanças espaciais criadas pela presença da cenografia 

sobreposta.  

Naquele dia MG se levantou bem mais tarde que de costume, pois havia um 

silêncio tão grande em Taperoá, de modo que MG se acordou com os gritos do leiteiro. 

Rapidamente, vestiu-e e foi receber apenas um litro de leite, afinal naquele dia não precisava 

fazer cocadas. Foi quando olhou para aquilo que era a Chã da Bala e achou estranho, 

esquisito e pensou: ―O que seria aquilo sem os atores, sem as câmeras?‖ Foi quando avistou 

um caminhão trazendo os primeiros moradores de volta às suas casas. 

JH, com sua família, também estava voltando. Pararam diante da sua casa, ou 

melhor, diante da réplica da igreja de Acauã, e sua filha mais nova perguntou: ―Papai cadê 

nossa casa?” “Está atrás da igreja”, respondeu o pai. ―E por que ela não sai daí para a gente 

voltar pra casa?‖ JH pegou a filha nos braços e levou-a para dentro e mostrou que poderiam 

ficar ali e morar normalmente. Mas a menina replicou: ―Eu quero minha casa de volta‖. JH 

mostrou que aquilo era um cenário, algo que funcionava como uma casca e que depois iria 

sair. ―Quer dizer que isso é uma casca que depois vai cair?” ―Exatamente como uma casca‖, 

respondeu o pai. 

MA estava limpando a sua fachada, ou melhor, o seu cenário, desde que 

amanhecera o dia. Em voz alta amaldiçoava todos os construtores daquela cenografia, 

enquanto tentava retirar as carcaças de animal morto, xique-xique e objetos reciclados usados 

na caracterização do cenário. Aquilo atraía insetos e se assemelhava a um depósito de lixo em 

frente a sua casa. Em sua revolta, MA percebia que seria difícil conviver com um cenário 

sobreposto à fachada, pois não tinha condições de abrir as janelas nem a porta principal, de 

modo que para entrar e sair teria que usar o portão dos fundos da casa. O sentimento de 

invasão, ocorrido durante a Ruptura l, em MA, dera lugar a uma sensação de liberdade 



151 
 

cerceada, afinal, nenhum carro poderia chegar a sua casa, de modo que o gás, o leiteiro, o 

carteiro e a feira tinha que ser trazidos pelos fundos da casa. 

Já era noite quando MA ligou a TV e, finalmente, depois de três meses, sentou-se 

diante da sua novela preferida, Paginas da Vida. Durante o intervalo foi até a janela, uma 

pequena neblina caía naquele lugar, que parecia mais um interior de um cemitério bizarro 

perdido em algum lugar. Foi quando pensou que aquela cenografia representava exatamente 

um Cavalo de Tróia, um presente de Suassuna que veio desestabilizar o cotidiano ordinário 

de Taperoá, como se tivesse sido fabricado para causar danos às muralhas morais da cidade e 

devassar as casas com sua perversão. Fechou a porta como se quisesse impedir aquele 

pensamento e passou diante do quadro do Coração de Jesus e rezou fervorosamente antes de 

voltar à TV. 

Para assegurar a permanência da cenografia, a prefeitura de Taperoá designou um 

serviço de vigilância que se alternava em dois turnos, de modo que havia sempre um guarda 

da prefeitura vigiando o cenário. Esse fato deixava muito claro o interesse do prefeito em 

realmente criar um Centro Cultural no lugar da Capela cenográfica e, assim, atrair a atenção 

dos turistas. 

Na calçada oeste, a casa de uma das moradoras teve todo seu sistema de esgoto 

entupido, provocando a retirada de parte do piso que o recobria. Nessa casa havia funcionado 

a parte de vestuário, maquiagem e cabelo da minissérie e muitos fios de cabelo usados nas 

perucas das atrizes escaparam para o ralo, causando o entupimento.  

Num primeiro momento, todos os moradores tentavam resgatar o cotidiano 

perdido, a paz devastada. MA e MG tiveram seus telhados comprometidos pelas passagens 

dos técnicos que andavam sobre eles a qualquer hora do dia ou da noite para afinar refletores 

ou colocar uma passarela de ferro. Somente MG repôs cinco carroças de telhas. Ambas 

lembraram que haviam assinado um termo com a produtora que quando terminasse as 

gravações eles entregariam tudo como se encontrava antes. A comunidade Chã da Bala 

percebeu que não havia realmente como fazer cumprir essa claúsula do contrato com a 

produção da minissérie, afinal aquela cenografia sobreposta havia dilatado o espaço, de modo 

que não estava mais ali a Chã da Bala, composta de casas simples e antigas, mas, sim, a 

representação cenográfica de uma Taperoá mítica, uma composição única que também não se 

encontrava descrita no romance da Pedra do Reino, porém, exatamente uma alegoria 

composta pelo cenógrafo João Irénio, para uma minissérie de LFC. De qualquer forma, estava 

ali, pousada sobre o cotidiano, uma cidade cenográfica, outro espaço se formava rompendo 

com a realidade. 
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Figura 4.4: Calçada Leste da Chã da Bala transformada no espaço único.  

(Arquivo Taperoá. com, 2007). 

 

 

 
   Figura 4.5: Calçada Oeste da Chã da Bala transformada no espaço único 

(Arquivo Taperoá. com, 2007).  

 

  

Um dia, pela manhã, antes que o sol nascesse Lelis inspecionou a cenografia 

palmo a palmo, estava preocupado com as chuvas de verão que acontecem nos carris no final 

de ano, chamadas como chuva da manga ou do caju, por servir para assegurar a produção 

dessas frutas. Lelis percebeu que a estrutura da cenografia estava assegurada, depois andou 

até a Capela erguida no centro e de lá contemplou aquele lugar. Sentiu-se realizando sua 

profecia, afinal havia comprovado para todo o mundo que Taperoá serviria perfeitamente 

como uma cidade cenográfica. Depois entrou na Capela, a única parte da cenografia 

construída a pedra e cal e que servira como depósito para armazenar as esculturas de santos 

compostos de cimento para a minissérie. Era mais de cem esculturas e limitava a entrada dos 

visitantes. Por essa razão, as esculturas foram transferidas para um apêndice da casa de JH, na 

calçada oeste, onde funcionara a cenografia da cadeia.  

Nessa época nossa pesquisa visitou Taperoá e, depois, como pesquisadores 

tentamos entrevistar algumas pessoas da Chã da Bala. Fomos recebidos por MG que nos 

http://www.taperoa.com/components/com_joomgallery/img_originals/a_pedra_do_reino_4/a_pedra_do_reino_20090517_
http://www.taperoa.com/components/com_joomgallery/img_originals/a_pedra_do_reino_4/a_pedra_do_reino_20090517_
http://www.taperoa.com/components/com_joomgallery/img_originals/a_pedra_do_reino_4/a_pedra_do_reino_20090517_
http://www.taperoa.com/components/com_joomgallery/img_originals/a_pedra_do_reino_4/a_pedra_do_reino_20090517_
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mostrou cada recanto e contava os detalhes das gravações. Percorremos toda a cenografia e 

quando chegamos em frente ao que seria a casa de MA, ela saiu de sua casa com certa 

dificuldade e disse: ―Cuidado! Tire as mãos do meu cenário. Isso aqui tudo é tombado”. Mais 

tarde tentamos entrevistá-la e perguntamos: A senhora poderia nos responder algumas 

perguntas? 

 

Não, eu não posso. Por favor, não grave nada, não quero falar. Eu sofri muito. Eles 

casaram e batizaram. Tinha uma turma terrível, os trabalhadores da produção. Eu não 

gosto de declarar essas coisas, não. Desculpe. Eu tenho fé em Deus que outra dessa 

não acontece. (MA, entrevista anexa). 

 

 

Somente depois de desligado o gravador, ela nos concedeu a entrevista. Mesmo 

mantendo seu jeito ríspido, foi uma forte contribuinte para a nossa pesquisa e terminou nos 

convidando para tomar suco de caju no interior da sua casa.  

Foi criada espontaneamente, pela comunidade, uma forma de receber os 

visitantes, que não atrapalhava o desempenho de domésticas de cada um. Na maioria dos 

casos, a visitação evitava o sol escaldante, de modo que ocorria nas primeiras horas da manhã, 

no final da tarde e, curiosamente, poucas vezes à noite. Não obedecendo a mesma ordem, 

Lelis era o primeiro a ser chamado, através de um guia: um menino da Chã da Bala, batia à 

sua porta avisava da visitação. Lelis falava da história da Chã da Bala, da cultura do lugar e 

das origens das famílias tradicionais de Taperoá. Seguia a calcada leste, parava em frente à 

casa de MG. Enquanto Lelis discretamente se recolhia a sua casa, MG entrava em cena, 

sempre com um sorriso nos lábios, contava todos os detalhes das gravações. Depois 

encaminhava o pessoal até a Capela e quando alguém pedia água, ela, prontamente, o levava 

até o interior da sua casa. Aproveitava para mostrar como preservava toda a memória dos seus 

pais, com seus móveis de época, as fotos dos ancestrais, e somente depois o turista descobria 

o sabor das cocadas de leite. Logo que um turista experimentava ―a cocada de leite que o LFC 

adorava‖, todos vinham comprar aquele souvenir apetitoso. 

MA sempre mantinha distância, parecia não gostar daquilo. Saía de sua casa, de 

cara fechada, na hora da visitação, para varrer a calçada e praguejar por alguma coisa. Seu 

jeito explosivo terminava chamando a atenção e fazia questão de mostrar as coisas 

desagradáveis que aconteceram, o que se revelava também uma grande atração. De certa 

forma, havia uma competição velada entre as duas primas pela atenção dos visitantes. Cada 

uma, à sua maneira, funcionava como um atrativo vivo de depoimentos e sensações das 
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pessoas do lugar, de modo que, como lados de uma mesma moeda, ambas compunham um 

quadro realista daquele tempo-espaço modificado pela cenografia. Ficava clara a mudança de 

mentalidade de ambas em reconhecer suas casas como patrimônios tombados. Faziam ver que 

eram mantidas com seus ferrolhos torneados em ferro, as janelas de traves de madeira, os 

caminhos de mesa em renda e as colchas de retalhos coloridos nas camas, como se todos seus 

familiares mortos estivessem para chegar.  

Na calçada oeste acontecia algo interessante. Como a cenografia da igreja era a 

mais marcante do conjunto, todo visitante se dirigia a ela e, somente depois de chegar 

próximo, descobria que era uma casa e ali habitava a família de JH. Todos queriam entrar na 

igreja e, como era composta de dois pavimentos, muitos queriam subir. Mas, para chegar até o 

segundo pavimento, o visitante teria de passar pela sala da casa e isso tornava muito invasivo. 

De modo que a maioria das visitas não era convidada a adentrar na igreja e permanecia 

somente em sua frente. MG esclarecia que ela era uma réplica da igreja original, onde 

Suassuna foi batizado na fazenda Acauã, no município de Souza.  

Quando as chuvas de verão chegaram, a cenografia resistiu, mas na casa de MA as 

coisas ficaram difíceis. A saída da água pluvial que escoava do telhado foi fechada por parte 

da cenografia. Eram dez horas da noite quando a chuva caiu com grande força e começou a 

invadir o interior da casa, descendo pelo teto. MA, vendo a inundação, muniu-se de uma 

alavanca e, enfrentando a chuva e os relâmpagos, quebrou parte da cenografia que impedia a 

descida da água pluvial. O sistema de telefonia que havia sido enterrado também apresentou 

problemas com  as chuvas.  

Depois do ocorrido, MA se dirigiu a casa de JH e foi pedir sua intervenção de 

autoridade: como vereador que era podia intervir para resolver os problemas que a cenografia 

estava causando. JH percebeu que tinha um pensamento totalmente contrário do seu. Para ele 

a preservação era uma questão de honra, para MA era uma questão de limpeza pública. Por 

isso, achou melhor levar a questão ao plenário da câmera. Três dias depois, houve uma 

reunião de emergência na câmera dos vereadores, na qual ficaram asseguradas, por maioria, a 

permanência da cenografia e a liberação dos fios dos telefones para voltarem à parte externa 

da casa. Foi quando MG fez um apelo em nome de seus ancestrais, que foram os primeiros 

habitantes de Taperoá:  

 

 

[...] pelos nossos avós, você sabe o que é uma rua fechada, isolada? Aqui se passa para 

o cemitério, cadeia, Cagepa e os sítios. Isso aqui é uma estrada, a estrada antiga de 

Taperoá, o cemitério antigo de Taperoá é aquele ali. Não podemos ficar isolado da 
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cidade. [...] Agora eu acho que eles erraram fazer isso (o cenário) aqui. Eles deviam 

ter feito isso fora (MG, entrevista anexa, 2012). 

 

Por fim, os moradores conseguiram que a prefeitura abrisse as duas partes 

extremas da cenografia, de modo que a comunidade Chã da Bala voltasse a ser liberada para 

o fluxo de automóveis. Isso também significava a liberação do acesso para o carro do lixo, a 

entrega do gás, do leiteiro e da feira. A administração do prefeito deixou bem claro que 

precisava manter a cenografia, pois fora um pedido do governador do qual a prefeitura não 

queria discordar. No entanto, para MA, esse argumento soou como uma questão política 

partidária. MA sempre soube que tudo em Taperoá terminava nas instâncias políticas 

formadas por famílias tradicionais, mesmo assim perguntou: ―Quer dizer que vamos manter o 

cenário sem receber nada como aluguel?” Todos os moradores permaneceram em silêncio. 

MA percebeu que estava no meio dos partidários do governador e saiu revoltada da reunião, 

pois não entendia como devia manter um cenário em sua casa sem pagar aluguel. 

JH estava dentro de sua igreja num dia de domingo, quando resolveu fazer uma 

inspeção no depósito onde estavam guardadas as esculturas dos santos usadas nas gravações. 

Quando estava saindo de casa, percebeu uma família de católicos que se benzeram ao passar 

diante de sua residência. Achou aquele comportamento bizarro, afinal aquilo era apenas uma 

cenografia de uma igreja e por isso ele nunca se benzeu para entrar em sua casa. Mas seguiu 

adiante e entrou naquela sala onde era a cadeia da minissérie. Lá percebeu horrorizado que 

muitas esculturas tinham desaparecido. Chamou rapidamente o vigilante que estava em 

trabalho e perguntou sobre o fato. O vigilante não soube dizer nada, nem ele nem os outros, 

mas alguém chegou até JH e disse que as esculturas estavam espalhadas na cidade como uma 

epidemia. A maioria das casas de Taperoá havia adquirido aquelas esculturas como souvenir e 

exibiam em suas casas ou jardins, de modo que a cidade apresentava aquelas esculturas 

brancas, de um metro de altura. Nos jardins ou nas salas, a última moda em Taperoá era exibir 

um souvenir da Pedra do Reino. JH sentiu-se traído, afinal ele se responsabilizara por aquele 

material que, na verdade, faria parte do Centro Cultural Ariano Suassuna. Quando descobriu 

que as esculturas eram adquiridas por pequenas gorjetas pagas aos vigilantes noturnos e, 

muitas vezes, foram vendidas pelos próprios moradores da Chã da Bala como souvenirs para 

turistas, JH sentiu a necessidade de uma ação mais ousada. Colocou todas as esculturas que 

restaram num caminhão e depositou no local que representava o território de seu legítimo 

dono, na fazenda de Suassuna.  
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Era final do mês de junho e MG ralava cocos, enquanto assistia a TV, para fazer 

suas cocadas. MA estava limpando a frente de sua casa, ou melhor, parte da cenografia que 

cobria sua casa. Retirava algumas teias de aranha fixadas numa parte alta, de modo que teve 

de subir numa escada. Foi sem querer que ela bateu fortemente ali, e parte da madeira que 

fechava o forro do nicho desabou, aparecendo um grande cupinzeiro, para seu espanto. 

Aterrorizada, gritou para que toda a comunidade escutasse. 

MG parou de ralar seus cocos, correu até à porta e foi seguida por JH e outros 

moradores. Todos estavam surpresos com o grande cupim que se mostrava debaixo do 

cenário. Logo começaram a seguir o caminho do cupim e perceberam que 70% do cenário 

estavam comprometidos. MA disse: ―Chegou a hora de derrubar isso, o cupim vai invadir 

nossas casas e, lembre-se, que nossas casas são tombadas”. Mas JH foi de opinião contrária, 

afinal tudo aquilo era histórico. Ele lembrou a importância de conservação daquela cenografia 

para a cidade, dos possíveis projetos dos quais a prefeitura iria se beneficiar. JH acreditava 

que os cupins eram uma praga comum, que depois de uma simples dedetização estaria 

resolvido. Decidiram então acabar com os cupins. Portanto, começaram a retirar parte da 

madeirite já deformada pela praga. Foi quando encontraram uma cobra alojada na parte de 

baixo da janela de MA e sapos na casa de MG. Devido às fortes chuvas, a madeira tinha 

desforrado e criado nichos úmidos apodrecidos, onde répteis usavam como esconderijo. A 

discussão sobre a permanência da cenografia correu por toda a cidade, tornando-se o assunto 

mais comentado nas esquinas de Taperoá. Lelis, como profissional dos sets de filmagem, foi 

procurado e, como conhecedor, confirmou: ―Não se podia preservar uma cenografia, não 

havia a menor possibilidade, madeira compensada com o tempo ela esfolia, desforra, não 

havia  a menor possibilidade de impedir que ela se destruísse. O tempo é um pintor de ruínas 

(...) ( LELIS, entrevista anexa, 2012). 

No entanto, a comunidade Chã da Bala ficou dividida sobre a questão. De um 

lado, estavam os moradores da calçada leste, encabeçados pelas primas MG e MA que 

queriam a derrubada da cenografia e, do outro, os moradores da fachada oeste, encabeçados 

por JH. A discussão chegou às rádios de Taperoá e o povo da cidade se pronunciou sobre o 

assunto. Na sua grande maioria optavam pela permanência da cenografia, pois aquilo 

representava para eles um troféu, um marco histórico na cidade, além de ser um atrativo para 

a visitação turística e deixava dinheiro para a cidade. A discussão se estendeu por mais de 
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duas semanas até que um morador da calçada oeste, quando tirava os cupins de sua 

cenografia, encontrou um inseto curioso, que foi logo identificado como o terrível barbeiro
30

. 

MA e MG sentaram à noite na calçada e conversavam sobre os fatos acontecidos. 

Estavam aterrorizadas com a quantidade de insetos e répteis que ainda podiam estar ocultos 

nas suas casas. Estava espalhado o terror e MG tinha insônia somente em pensar no barbeiro 

encontrado. Precisavam de uma saída com urgência; foi quando MG deu a ideia de colocar a 

produtora na justiça, afinal, eles ficaram de tirar aquele cenário e não cumpriram, mas 

perceberam que não adiantaria, pois o tempo da justiça seria lento, principalmente com uma 

produtora sediada em Recife. Antes de se recolherem para dormir, MA propôs se dirigirem 

com um advogado até o juiz da cidade. 

Na manhã seguinte as duas primas, silenciosamente, se dirigiram ao juiz da 

cidade, a quem relataram todo o sofrimento que estavam passando. O juiz intimou o prefeito, 

JH e a comunidade Chã da Bala, para uma audiência que parou o movimento da cidade. As 

pessoas se aglomeravam diante do cartório onde estava acontecendo a reunião, esperando o 

veredicto do juiz. Finalmente, às doze horas, o Juiz decretou a retirada da cenografia que, por 

ser composta de materiais perecíveis, estava atentando contra a saúde pública. O prefeito e JH 

se retiraram da reunião. As primas MA e MG voltaram para a cidade cenográfica e soltaram 

uma dúzia de fogos em cumprimento da promessa que MA fizera à Nossa Senhora da 

Conceição.  

JH e o pessoal da calçada oeste ficaram todos muito tristes e fecharam suas portas 

e saíram da comunidade e só voltaram depois da derrubada da cenografia. No entanto, JH 

reivindicou que permanecesse o seu cenário da réplica da igreja que, por ser maior e mais 

possante, ainda não tinha aparecido os insetos lá. Como uma forma de resistência, JH ainda 

manteve sua cenografia por um ano e meio, até que apareceram os mesmos problemas e ele 

teve que retirar tudo. Essa resistência por parte de JH foi vista pelas primas MA e MG apenas 

como uma jogada política;  elas acreditavam que JH, por ser um  representante político da 

                                                           
30

 Barbeiro ou procotó, inseto responsável pela transmissão da doença de Chagas ou mal de Chagas que provoca 

insuficiência cardíaca e desordens do sistema digestivo provocando a morte de suas vítimas. O barbeiro vive nas 

frestas das casas de pau-a-pique (argila e madeira), ninhos de pássaros, tocas de animais, casca de troncos e sob 

pedras). 
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cidade, precisava mostrar obediência ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)
31

, 

do qual o governador fazia parte e, portanto, manteve o cenário. Em entrevista, ele comentou, 

tempos depois à nossa pesquisa: 

 

Ficamos tristes, depois de dois anos matando cobra, animais peçonhentos, abelhas e 

depois tivemos que jogar tudo fora. [...] Por que em dois anos não construíram outra 

em outro lugar? Aqui era a maior cenografia da América Latina fora do Projac. Essa 

parte aí da rua todos eles ficaram, não intrigados, mais com raiva da gente porque a 

gente lutava pela preservação. Quando eles ganharam na justiça, soltaram fogos. Eu 

também não tiro o direito deles. Isso é a nossa realidade (JH, entrevista anexa, 

2012). 

 

Percebe-se claramente a ideia de preservação por parte de JH. Talvez, por ser a 

pessoa melhor informada e mais politizada da cidade, ele acreditava realmente que os 

governantes iriam rever aquela situação e agir de forma com o que foi combinado, que seria 

realmente a construção de um Centro Cultural Ariano Suassuna. Realmente, foi uma jogada 

política de JH não retirar o seu cenário naquele momento junto com a comunidade; sua 

resistência representava acima de tudo uma lealdade partidária aos Tucanos. Ele esperava uma 

decisão do governador, de modo que a retirada de seu cenário só veio se dá coincidentemente, 

quando o governador Cássio Cunha Lima teve seu mandato cassado em 2008
32

. 

Durante a quebra da cenografia, houve uma tentativa por parte dos moradores da 

calçada leste de retirar também a capela central, mas como fora a única parte da cenografia 

construída em pedra e cal, ela resistiu. Quando a cenografia sobreposta foi retirada e deu 

visibilidade às casas dos moradores, notava-se muito mais a capela erguida (o artefato 

                                                           
31

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) é um partido político brasileiro. Foi fundado em 25 de 

junho de 1988 por importantes figuras do cenário político brasileiro, como o ex-presidente (à 

época senador) Fernando Henrique Cardoso. Seu símbolo é um tucano nas cores azul e amarela e, por esta razão, 

seus membros são chamados de "tucanos". Em 2008 foi o segundo partido em número de prefeitos eleitos no 

Brasil, superado apenas pelo PMDB. Em número de filiados, o partido está atrás apenas de PMDB, PT e PP. 

 
32

O Governador Cássio Cunha Lima foi reeleito em 2006, época da gravação da minissérie. Em 2007 teve seu 

mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) sob a acusação de ter distribuído 35 mil 

cheques a cidadãos carentes durante a campanha eleitoral de 2006, por meio de programa assistencial da 

Fundação Ação Comunitário (FAC), vinculado ao governo Estadual. Segundo a denúncia, os cheques totalizam 

cerca de R$ 4 milhões. No entanto o governador permaneceu no cargo, até o inicio de 2008, por força de uma 

liminar concedida pelo próprio TSE, mas no dia 20 de novembro de 2008 ele teve finalmente seu mandato 

cassado).  
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cenográfico) no meio da rua do que as simples casas desfiguradas da Chã da Bala. 

Continuava ali a cenografia, não mais em sua totalidade; agora ela estava reduzida a um 

fragmento, a capela central, um artefato cenográfico responsável pela terceira ruptura 

espacial. 

 

 

4.3.2.1 Heterotopias, Utopias, Espaços Imaginários e Ambiances Espetaculares. 

 

 

Como um teatro depois do espetáculo, Taperoá era apenas um palco com seu 

cenário vazio. Embora o cenário estivesse vazio de atores globais, nele se desenrolava as 

ações cotidianas, corriqueiras, desenvolvidas por atores comuns da vida ordinária. Aquelas 

ações representavam o moto- contínuo da simplicidade do povo do lugar e determinam 

movimentos e subjetividades de grande importância para compreendemos as mudanças 

espaciais ocorridas durante a Ruptura II. 

Foram os dias mais difíceis para os moradores de Taperoá, pois neles os 

habitantes da cidade sentiram o que seria a vertigem da realidade. Quando o simulacro vivido 

do mundo das celebridades chega a seu ocaso, provocando uma oscilação desconfortável de 

tempo-espaço, mostrando as contradições entre o que é público e privado, através das visitas 

dos turistas quebrando a rotina cotidiana da comunidade, a euforia dos dias obsessivos da 

espetacularização das gravações em contraste com o silêncio monótono de um cotidiano 

solitário. 

Podemos dizer que a oscilação espacial que causa a instabilidade e provoca as 

contradições vem como resultante da vivência de uma experiência extraordinária, de um 

cotidiano habitado entre câmeras e estrelas televisivas, mais precisamente pelo uso de um 

espaço criado por justaposição, produzindo múltiplas representações conflitantes em uma 

mesma área. 

Para Foucault, existiriam certos espaços que, devido à concentração de atores e de 

significados, seriam caracterizados pela inversão, suspensão ou neutralização da ordem 

oficial. Tais espaços eram reconhecidos por uma heterotopia: 
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A heterotopia é capaz de justapor em um único lugar real, diversos espaços, diversos 

lugares que são eles mesmos incompatíveis. É assim que o teatro faz encadear sobre o 

retângulo da cena toda uma série de lugares que são estranhos uns aos outros; é assim 

que o cinema é uma curiosa sala retangular no fundo da qual sobre uma tela 

bidimensional se vê a projeção do espaço tridimensional. (FOUCAULT, 1967, p. 

07). 

 

O autor complementou esse raciocínio colocando a realidade do teatro e do 

cinema para compreendermos a ideia da justaposição de imagens e ações ocorrendo no espaço 

e alterando sua percepção. Se Foucault definia a utopia como um espaço irreal imaterial que 

perpassa todos os outros, promovendo um arranjo harmônico, a heterotopia, por sua vez, é um 

espaço concreto no qual todas as representações se encontrariam presentes, causando 

contestações, fragmentações e inversões de regras devido aos seus conflitos. Embora os 

habitantes da comunidade Chã da Bala habitasse em sua casas reais, coabitavam de forma 

conflituosa com espaços heterotópicos, na medida em que eles representavam outros espaços, 

outros lugares.  

 

 

[...] lugares reais, lugares efetivos, lugares que foram desenhados pela própria 

instituição da sociedade, e que são tipos de contra-localizações, tipos de utopias 

efetivamente realizadas dentro das quais as localizações reais, todas as outras 

localizações reais que se pode achar no interior da cultura são simultaneamente 

representadas, contestadas e invertidas, tipos de lugares que se encontram fora de 

todos os lugares, ainda que, entretanto, eles sejam efetivamente localizáveis. Esses 

lugares, como são absolutamente outros do que todas as localizações que eles refletem 

e das quais eles falam, eu os chamarei, em oposição às utopias, as heterotopias‖ 
(FOUCAULT, 1967, p. 74). 

 

 

A comunidade Chã da Bala se transformou num espaço de alteridades, que ―se 

encontra fora de todos os lugares‖. Como espaço heterotópico ele se estabelece numa antítese 

suprema, entre um cotidiano espetacularizado e um cotidiano ordinário, causando uma 

instabilidade de tempo e espaço. Isso possibilitou na mentalidade dos seus moradores uma 

dicotomia entre o real e irreal, uma confusão extracotidiana em que o morador não sabe se 

habita numa igreja cenográfica ou numa casa-igreja. No entanto, a confirmação mais comum 

entre os moradores é a de que, eles habitavam num espaço a um só tempo absolutamente real, 

pela associação a todo o espaço que o circundava, e absolutamente irreal, pela ficção que a 

cenografia possibilitava. Essa confusão causada pelo espaço de heterotopia, segundo Focault, 

causaria efeitos não apenas sobre a ordem pública ou sobre um grupo dominante, mas 

causaria uma sensação de desconforto a todos aqueles que o vivenciarem.  
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Os conflitos se manifestaram mais determinantes para a comunidade com a 

dicotomia do espaço público e privado, ou como delimitar para os visitantes e moradores o 

que era público e o que era privado. Se alguns moradores convidavam os visitantes para o 

interior de suas casas, outros fechavam as janelas e portas. Em ambas as atitudes, desejavam 

mostrar os moradores que ainda eram os reais proprietários do lugar.  

Dessa forma, as mudanças espaciais levaram a comunidade a recriar suas ações 

através das reivindicações junto à prefeitura. Na maioria das vezes, essas ações apareceram 

como reivindicações individualizadas, mas também coletivas, e se tornaram significativas 

como formas de união, como a incorporação das tarefas cotidianas da comunidade com o 

horário da visitação turística. Tais eventos funcionam como interações entre a Cena de 

Comunicação Política e a Cena Urbana e produz o que Lenoir (2006) chama de mimesis, uma 

forma de imitação dos jogos e dos discursos que propõem uma interpretação que permite em 

colocar os atores presentes com suas ações na Cena Urbana. Podemos identificar tal 

pensamento nas reuniões da comunidade com a prefeitura, bem como as barganhas 

conseguidas pela comunidade pelo uso do espaço que estava fechado para a convivência com 

o cotidiano da cidade. As mimesis traduziram as interações da comunidade e produziram os 

efeitos necessários ao reconhecimento dos poderes e da identidade urbana, veiculados pela 

imagem da cidade. A mimesis demonstrou que houve uma mudança de mentalidade na 

comunidade Chã da Bala, principalmente no que se refere ao valor do tombamento, ao valor 

histórico do lugar veiculado pela imagem da cidade e pela ideia do uso do espaço urbano 

como público, e do reconhecimento da moradia como espaço privado. 

Durante uma discussão MA foi direta em definir: ―isso se transformou em um 

lugar que não existe‖. Desta forma MA queria dizer que a comunidade Chã da Bala, 

exatamente depois de terminada as gravações, não era Taperoá narrada na Pedra do Reino, 

não era Taperoá real, era simplesmente uma representação cenográfica de um lugar que não 

existe no mapa. 

Na nossa contemporaneidade, entende-se, comumente, por utopia, algo que não 

seja realizável, longe da realidade experienciável, irreal, como um lugar que não existe, de 

modo que o termo utopia passou a designar não só qualquer tentativa análoga, tanto anterior, 

como posterior A República, de Platão, ou A cidade do Sol, de Campanella, mas também 

todo ideal político, social ou religioso de realização difícil ou impossível. 
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Mesmo que o termo utopia esteja associado à ficção ou ao  sonho, em Taperoá ele 

está fortemente ligado aos aspectos formadores das ambiances,  através de uma manipulação 

do real como nos fala Cantavella (2009, p. 105), quando através da arte o homem intervém no 

espaço urbano, possibilitando uma dimensão utópica.  

Caúla (2008), no seu estudo sobre utopias, considera a cidade contemporânea com 

a criação de novas espacialidades, um lugar essencial na composição de obras utópicas 

mostrando que as utopias urbanas ―[...] criam cidades que não existem e tomaremos estes 

outros lugares como importantes instrumentos de reflexão, como parte de um processo crítico 

que se utiliza da lateralidade, da invenção livre de formas, da variabilidade de enfoques, 

meios e modos de expressão para pensar sobre a cidade (CAÚLA, 2008, p.26). 

Em Taperoá a manipulação do real foi criada pelo plano de composição da arte no 

qual a invenção da obra foi responsável pela expressão final de um cenário capaz de 

desterritorializar tudo a sua volta. O campo da arte é, segundo Caúla, o lugar de predileção 

das utopias, através de ―mutações expressivas reativas e ressonantes‖. Quando a arte 

representa o mundo, ela o faz de forma exuberante e na sua descrição está um elemento que 

corre totalmente fora da realidade. Esse elemento é responsável pela cor, pela beleza da obra, 

e se chama poesia; algo que não é real e, por isso, vai além dele, complementando-o, 

discordando-o, amplificando-o, causando sensações, um espaço ficcional. 

Essa poesia é à base da criação de uma boa cenografia. Podemos dizer que a 

ficção espacial foi produzida pela cenografia montada sobre as residências, na medida em que 

afastou a imagem do realismo tapeorense para um domínio ficcional, teatral e poético, o qual 

funcionava, em seu primeiro momento de ruptura, como extensão das estruturas dramáticas da 

minissérie. No segundo momento da Ruptura II, essa cenografia justaposta a um cotidiano 

ordinário, elabora uma ruptura radical ainda maior, na medida em que justapõe elementos 

incompatíveis dentro de uma estrutura unificada pela composição da vida real, criando, dessa 

forma, uma cenografia pós-moderna, com sua função maior: criar citações e alusões a um 

passado distante, de outros espaços, de outros mundos extra-teatral, fragmentando a 

realidade, ficcionalizando o cotidiano numa utopia sem referências, colocando a presença do 

passado num espaço residencial, através de uma colagem, uma sobreposição que produz um 

espaço heterotópico. A cenografia, por sua vez, elabora um código semiótico, um estilo pós-

moderno, em que a combinação da ficção se faz com a destruição dessa mesma ficção, pelo 

contraponto da presentificação do cotidiano ordinário de seus moradores. 
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Essa segunda ruptura, por ser puramente cenográfica, difere da primeira, num 

sentido mais amplo da sua interferência na realidade. Se a primeira estava a serviço do espaço 

único espetacular, de onde se produziam as imagens televisivas da minissérie para o consumo. 

Ela toma proporções mais absurdas, justamente porque sua dinâmica é aleatória e interfere 

diretamente no cotidiano ordinário pela justaposição de mundos diversos, causando uma 

descontinuidade de tempo e espaço aos habitantes, ao mesmo tempo em que provoca uma 

interrupção imagética no visitante pela representação metafórica de um espaço imaginário. A 

associação entre as imagens reais e as imagens utópicas revelam espaços de criação (CAÚLA, 

2008). Tais imagens inventam um novo espaço e se propagam nas ambiances através de 

ressonâncias imaginárias. 

As ressonâncias imaginárias são definidas por Torgue (2011) como componentes 

diretos dos espaços de representação na criação dos espaços imaginários. Em Taperoá, a 

sobreposição de cenários, criou em relação ao cotidiano urbano, um universo teatral, 

possibilitando a dilatação do espaço imaginário, que aparece como o lugar de uma apreensão 

particular do mundo, orientado por uma cenografia tumular, ―pelo desejo de propor uma 

ficção sensível e emocional‖ (TORGUE, 2011, P.69).  

O espaço imaginário Taperoense intervém nas práticas cotidianas e 

extraordinárias dos moradores e visitantes, na medida em que comunica diretamente às 

consciências, aglomera figuras e reformula o espaço vivido do qual é captado. Fruto de uma 

construção ficcional mercadológica, o espaço imaginário produzido em Taperoá se realimenta 

dos traços cotidianos da vida real dos seus habitantes e nos faz conhecer, a partir de uma 

leitura perceptiva de seus signos, a tradução da memória e cultura do lugar.  

De forma especial, as transformações cenográficas alteraram as ambiances 

cotidianas do lugar habitado, a partir de uma mutação do campo sensível do território urbano 

em que se encontra a comunidade Chã da Bala. Apontamos a cenografia sobreposta às 

residências como o elemento crucial que possibilitou uma maior atenção sobre as dimensões 

sensoriais do espaço urbano de Taperoá. Ao mesmo tempo, essa sobreposição de mundos 

elaborava uma tensão ergonômica com as ações cotidianas dos moradores e a percepção 

sensorial dos visitantes. Podemos então, dizer, como Thibaud, que os ―tons afetivos na 

composição do espaço, capazes de dotar esse território de um valor emocional e existencial‖ 

(THIBAUD, 2011) da comunidade Chã da Bala foram modificados pela sobreposição da 

cenografia, de tal forma que todas as qualidades sensíveis que fazem parte de um ambiance 

sofreram uma mudança de natureza, passando de uma ambiance natural para uma ambiance 
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ficcional, em que as funções essenciais da vida passaram por uma permanente invenção da 

realidade.   

Thibaud (2011) constatou que o domínio do sensível não é um domínio isolado, 

autônomo, independente das práticas sociais. Percebemos que todas as mudanças ocorridas 

nas ambiances da comunidade geraram novas performaces de seus moradores no uso do 

território urbano. A responsabilidade compartilhada pelos moradores de receber as visitas dos 

turistas, bem como as de participar de reuniões na prefeitura, geraram mudanças de 

mentalidades no que se refere a viver em comunidade.  

De outro modo, é preciso compreender que as novas ambiances foram produzidas 

por um evento extraordinário que levou a comunidade a vivenciar uma atmosfera festiva e 

espetacular. No entanto, essa ambiance espatacularizada, depois de terminada a minissérie 

não fora mais alimentada pelo mesma atmosfera. Toda a dinâmica social dos moradores foi 

redesenhada em torno de uma tentativa de resgatar as ambiances naturais alteradas pela 

sobreposição cenográfica. Isso significa perceber que os cuidados dos moradores se situavam, 

em parte, em torno da manutenção do cenário, mas, também, do que chamaríamos da 

manutenção dos bastidores, ou melhor, da manutenção das pequenas coisas perdidas que 

faziam de suas casas objetos originais, históricos e representativos não só de sua cultura e de 

um bem-estar criado, desde muito tempo, por um cotidiano coletivo. Portanto, o maior 

conflito da comunidade não foi a convivência com uma ambiance espetacularizada; foi 

exatamente o de compartilhar uma ambiance ficcional de forma sustentável com suas práticas 

cotidianas. 

 

4.3.3 A Cena de Ruptura Espacial III  

 

 

A terceira ruptura espacial se deu a partir da derrubada da cenografia sobreposta 

às casas dos moradores, em 2008, e se estendeu até o final de 2012, quando concluímos a 

pesquisa de campo. Essa se tornou a mais importante das rupturas, pois, diferente das duas 

primeiras, sua existência é resultante de um processo cheio de desdobramentos sociais e 

políticos. Sua transgressão espacial está centrada, primeiramente, na resistência de uma única 

parte da cenografia, por seis anos, diante das intempéries, os desmandos e os descasos dos 

poderes. Num segundo momento, ela se estabelece como única causa espacial das 

transformações ocorridas em torno da comunidade. Na verdade esse fragmento cenográfico é 
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apenas uma resultante do processo de espetacularização, que se desdobra numa dinâmica 

continua de desterritorializações. A sua grande diferença em relação às outras rupturas, é que 

nela não existe mais uma cenografia completa, todas as mudanças de uso e função que 

aconteceram se dão em torno de uma única construção, um fragmento que ficou intacto no 

meio da comunidade Chã da Bala e se estabelece como gerador de um espetáculo silencioso. 

Esse fragmento, pela sua força subjetiva, transformou-se no nosso objeto de pesquisa, a partir 

do momento que percebemos que ele personificava a imagem da espetacularização urbana 

pela capacidade de se desdobrar em sobreposições diversas transformando o espaço em 

múltiplas formas subjetivas.  

 

4.3.3.1 A Diegese de um Cotidiano Territorializado pelo Artefato. 

 

 

Mais um carro lotado de turistas acabava de descer diante daquele artefato 

cenográfico, enquanto JH, saindo de sua casa, começou a falar com os visitantes, explicando o 

que significava aquele objeto contrastante, pela sua majestosa presença, com as duas calçadas 

da comunidade Chã da Bala. Um dos visitantes se mostrou decepcionado, pois havia visto 

pela internet as fotografias da cenografia da Pedra do Reino e sentiu-se injustiçado com o que 

estava vendo. Teve início uma discussão sobre preservação, direito de propriedade e educação 

cultural. Nos três assuntos JH se mostrou muito bem informado e sua definição para aquilo 

foi: ―Isso representava um bônus para a nossa educação cultural, mas as pessoas não sabem 

preservar o que elas representam‖ (JH, 2012, entrevista anexa). 

De certa forma, a presença daquele artefato potencializava a memória da gravação 

da minissérie, ao mesmo tempo em que elaborava grandes discussões sobre o patrimônio, a 

cultura e a sociedade. 

Num outro dia, MG estava varrendo a calçada que fica em frente às suas duas 

casas, quando um turista se dirigiu a ela e perguntou o que era aquele monumento. Ela o 

descreveu como uma construção que representava a ―Capela da Pedro do Reino, um lugar 

muito bonito. Essa capela era muito linda, toda de espelho por dentro, era para ser o centro 

Cultural Ariano Suassuna, mas o prefeito não preservou‖. Depois dessa definição, MG 

começou a narrar as cenas ocorridas ali dentro e todas as histórias das gravações. O 
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espetáculo continuava e aquela construção, artefato cenográfico com sua presença 

indescritível, servia de transporte que desterritorializava o visitante e moradores em imagens 

mentais, além daquela realidade limitadora de descaso que MG não queria esconder.  

MA recebeu, numa noite, a visita de uma candidata à prefeita da cidade, que vinha 

procurar adesão a sua candidatura. MA prometeu votar nela, desde que ela aproveitasse 

aquele resto de cenário e construísse uma capela, onde ela e toda a comunidade pudessem 

tirar as novenas de maio. A candidata perdeu e o artefato continuou intacto. 

Certa noite fria, já madrugada, estava MG insone em sua casa quando ouviu 

barulhos vindos do interior do artefato. Posicionou-se melhor e, sem abrir a sua porta, viu que 

duas motos estavam estacionadas e seus ocupantes estavam ali dentro. Um grande pavor 

percorreu a espinha daquela solitária senhora de 70 anos. Aquela construção era tão próxima 

de sua casa que ela sentiu-se invadida. Pegou o telefone e discou para a delegacia. ―Se vocês 

não vierem aqui tirar esses marginais, eu vou dormir aí na delegacia‖. Rapidamente, os 

policiais vieram e tiraram os casais da alcova clandestina. Outro fato semelhante aconteceu 

num fim de tarde, quando alguns rapazes resolveram usar o espaço para usar drogas. Depois 

dessas ocorrências, a prefeitura resolveu lacrar a porta de entrada. 

Num dia de sol os trabalhadores começaram a fechar aquelas duas portas 

espelhadas, quando perceberam que haviam incomodado os moradores mais sensíveis, 

habitantes do interior do artefato, as abelhas africanas
33

. As abelhas saíram zangadas em 

defesa do seu habitat e atacaram os trabalhadores e moradores. Todos os moradores tiveram 

que permanecer com suas casas fechadas, sem fazer barulho até que a colmeia se acalmasse. 

No outro dia, a prefeitura enviou pessoas capacitadas para retirar a colmeia, que foi logo 

chamada da Colmeia da Pedra do Reino; o seu mel foi distribuído entre as pessoas da 

comunidade, que reclamaram ser os legítimos donos do produto. Mas não houve nenhuma 

reclamação sobre a retirada do artefato, somente MA reclamou que a culpa ainda era daquele 

cenário, mas a comunidade não se manifestou sobre a retirada, pois tinham uma mentalidade 

de pertencimento do artefato, mas não de propriedade, a exemplo do cenário sobreposto às 

                                                           
33

Nos anos 1970 houve no Brasil um alarme generalizado diante da proliferação das abelhas africanas. As 

africanas ficaram conhecidas como abelhas assassinas e protagonizaram filmes sensacionalistas de Hollywood. 

Até hoje o termo killer-bee é usado neste sentido. O alarmismo tem sua razão de ser, pela agressividade 

apresentada pelas abelhas-africanas o que reduz drasticamente as capacidades humanas nas tarefas de manejo, 

exigindo mão de obra especializada e equipamento de segurança individual. Todo apiário composto por raças de 

abelhas africanas ou africanizadas deve ter suas instalações sinalizadas e afastadas de qualquer residência, bem 

como de transeuntes, estradas ou alojamentos de animais. 
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suas casas. Estava claro que a propriedade do artefato era da prefeitura, mas, de alguma forma 

não esclarecida, ele também pertencia a toda a comunidade. 

No dia 01 de setembro de 2011, quatro bandidos chegaram a Taperoá em uma 

Picape S-10 e em um Fiat Uno e se dirigiram direto para a agência do Banco do Brasil.  O 

assalto começou por volta das 13h15min e durou cerca de 10 minutos. Na fuga, houve troca 

de tiros: os assaltantes mataram um sargento e um segurança do banco. Dois dos criminosos 

ficaram na rua principal fazendo um adolescente de refém e atirando contra o Fórum 

Judiciário e a Igreja de São Sebastião, para os outros fugirem. Perseguidos pela polícia, um 

dos carros dos assaltantes errou a saída e se dirigiu em direção à comunidade Chã da Bala. 

Quando chegaram diante do artefato, os bandidos perceberam que estavam numa das saídas 

da cidade em direção à zona rural, então, resolveram voltar. 

 

  

Figura 4.6: O artefato cenográfico enquanto cenário da 

minissérie. Fonte: Taperoá.com, 2006. 

 

MG ouviu os tiros e saiu até a porta para entender o que estava acontecendo e 

ainda viu os assaltantes trocando tiros e se protegendo das balas dos policiais, usando o 

artefato cenográfico como proteção. MG fechou a porta automaticamente, afinal aquilo estava 

se passando a 5 metros de sua casa e, por alguns instantes, MG não sabia se era real, se era 

uma nova filmagem ou mesmo um remake do tiroteio que deu origem àquele lugar. Passou 

algum tempo sentada no chão, ao lado da janela, enquanto rezava e  lembrava da história de 

sua avó que escondera sua mãe ainda pequena, numa situação parecida como aquela, no alto 

da Serra do Pico. Somente quando os assaltantes fugiram, MG abriu a porta e, conversando 

com os vizinhos, entendeu o que realmente tinha acontecido. 

 

http://www.taperoa.com/components/com_joomgallery/img_originals/a_pedra_do_reino_4/a_pedra_do_reino_20090517_
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Figura 4.7: No centro o artefato pós-retirada do cenário.  

Fonte: Egberto Araújo, 2009. 

 

 

 

JH foi forçado a derrubar a cenografia da igreja sobreposta à sua casa, dois anos 

depois. Logo em seguida, reformou a fachada principal da sua casa, construindo um segundo 

pavimento. Porém, sua fachada apresentava linhas modernas destoando das outras casas. Esse 

fato criou uma divisão entre os moradores. JH, ao reformar sua casa de um para dois 

pavimentos, transformava a composição simples das casas da Chã da Bala em algo que 

sobressaía diferentemente de todo o conjunto. MA e MG questionaram o comportamento do 

vereador que desejava manter um cenário pelo argumento da preservação e agora criava uma 

fachada totalmente diferenciada do conjunto. Esse fato gerou uma discussão em torno do que 

era tombado pelo patrimônio na cidade de Taperoá. O fato foi levado à prefeitura por MG e 

MA. 

Depois de duas reuniões a prefeitura resolveu construir uma praça em torno do 

artefato, como revitalização da comunidade Chã da Bala. A proposta era manter o artefato e 

valorizar o espaço em torno dele, criando um lugar de contemplação para receber os 

visitantes. A proposta foi votada e registrada na Câmera de Vereadores no final de 2012. O 

nome da Praça levava o nome de Otávia Diniz Farias, tia de MG, uma das primeiras 

moradoras do lugar. Com essa manobra, a prefeitura colocou num plano invisível o ato do 

vereador JH em modificar sua fachada e colocou em evidência o nome da tradição familiar de 

Taperoá, privilegiando a ideia de patrimonialização de uma área espetacular em torno do 

artefato.  

A última cena registrada na mise en scène foi uma ação simples de MG se dirigindo às 

pequenas árvores plantadas em torno da Praça Otávia Diniz Farias. Com bastante cuidado e 

zelo, ela retirava as ervas daninhas que teimavam em crescer na grama verde, da mesma 

forma que retirava a poeira das fotos de seus ancestrais no interior de suas duas casas. Depois, 

ela percebeu que estávamos partindo e nos acenou com a mão, um adeus que ficou suspenso 
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no ar. Partimos, mas não esquecemos seu gesto realizado com o mesmo zelo que cuidava da 

Praça da Chã da Bala ou fazia suas cocadas. 

 

  

Figura 4.8: A construção de uma praça como revitalização da Comunidade Chã da  

Bala (Arquivo da pesquisa, dezembro, 2012). 

 

 

4.3.3.2 O Espaço Imaginário no Cotidiano 

 

 

Na terceira ruptura, o cotidiano da cidade de Taperoá voltou ao movimento normal, 

no entanto, em torno da presença do artefato cenográfico aconteceram diferenças no uso do 

espaço urbano. A partir dessa etapa, o movimento noturno, depois que seus moradores saem da 

missa das 19hs, não circula em direção a comunidade Chã da Bala como durante a minissérie. 

Os encontros acontecem nas novas pizzarias, nos barzinhos e nas lan houses espalhadas no 

centro da cidade. Depois da minissérie, segundo Lelis, foi a internet 

 

[...] que homogeneizou a comunicação, criou uma situação nova de entendimento das 

coisas, amadureceu as ideias adormecidas do povo, tirou o povo de uma idade 

temporal para outra idade completamente diferente. Saiu de 30 km para 100 km. Saiu 

do jumento para a moto, aqui todo mundo tem uma moto. Todos eles sonham em ir 

trabalhar no Rio de Janeiro e voltar com uma moto. O crack também chegou a 

Taperoá. Taperoá já tinha o álcool agora tem o crack (LELIS, entrevista anexa, 2012). 
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A mudança de mentalidades também se tornou nítida, através dos novos 

empreendimentos, visíveis nas novas fachadas das casas comerciais e, principalmente, no 

aumento da criação de serviços e das associações. Destaque para a Associação das Costureiras 

de Taperoá, sediada no centro da cidade, com uma sala comercial, onde investem em cursos e 

mantém relação com o SEBRAE.  

Torna-se visível o crescimento de Taperoá depois da realização da minissérie, 

através do acréscimo das atividades comerciais. Houve também uma especialização da mão 

de obra, especialmente, das costureiras e marceneiros. Em contraponto, ficou visível o 

aumento da prostituição e o uso das drogas que, antes, dava-se de forma velada, agora 

mostrando-se visivelmente. 

Com a construção do Tribunal de Justiça, de uma Escola Pública para o Ensino 

Médio e do Hospital Municipal de Taperoá, houve uma invasão de novos profissionais na área 

da justiça, educação e saúde. Grande parte desses novos profissionais veio de cidades 

circunvizinhas e começou a habitar na cidade ou a passar parte da semana hospedada em 

pousadas. 

Com o surgimento de cinco pousadas na cidade, percebe-se que os comerciantes 

de Taperoá investiram seu capital no setor de hotelaria. O índice de pacientes, alunos, 

professores, circulando na cidade, triplicou. Antigamente, os atendimentos dos pacientes da 

região ocorriam na cidade de Campina Grande. Hoje, Taperoá conta com um hospital com 

equipamento de última geração, capaz de realizar cirurgias. Antes, os alunos, após terminar o 

ensino fundamental, tinham de sair de Taperoá para continuar seus estudos; agora, eles fazem 

a prova do ENEM em Taperoá para entrar na universidade. 

Comprovadamente, através da exposição da mídia, Taperoá chamou atenção para 

ela, a ponto de facilitar os trâmites de liberação de verbas dos recursos Federais, em Brasília. 

As verbas para a construção do hospital e da Escola para ensino Médio foram resultados 

positivos de projetos com recursos Estaduais e Federais barganhados no período da terceira 

ruptura.  

JH, como vereador da cidade, comenta que nos últimos quatro anos não houve 

dificuldades de conseguir verbas através de projetos para Taperoá. O grande destaque foi o 
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Projeto de Revitalização do Rio Taperoá
34

. A iniciativa do movimento em defesa do rio 

Taperoá foi idealizada pelo Prefeito de Taperoá, Deoclécio Moura. Sua proposta recebeu 

grande adesão, uma vez que o projeto é de interesse de todos os municípios da bacia 

hidrográfica do rio Paraíba. O projeto, audacioso, contou com ajuda da Associação dos 

Municípios do Cariri Paraibano (AMCAP), de todos os prefeitos do Cariri e, em especial, do 

prefeito de Campina Grande. O projeto, orçado em R$ 133 milhões, tem como objetivo a  

promoção da revitalização da bacia hidrográfica por meio de ações de recuperação, 

preservação e conservação que visam o uso sustentável dos recursos naturais. JH, que 

acompanhou a trajetória do Projeto, conta-nos que a presença de Suassuna, um documentário 

audiovisual e as imagens da minissérie foram as responsáveis para abrir as portas do 

Ministério do Meio Ambiente, em Brasília. ―Em todas as salas que entravamos, havia um 

reconhecimento da cidade de Taperoá como o lugar da Pedra do Reino e do Auto da 

Compadecida‖. Finalmente, em dezembro de 2012, o Congresso Nacional aprovou a emenda 

para preservação, conservação, recuperação e uso sustentável dos recursos naturais na Bacia 

do Rio Taperoá, no valor de R$ 100 milhões (emenda individual) (Vitrine do Cariri, 22/12/12, 

anexa).  

Na comunidade Chã da Bala, somente algum tempo depois da derrubada do 

cenário, os moradores começaram a perceber o desapontamento no rosto dos visitantes diante 

do artefato. Depois do espetáculo terminado, o artefato se transformou em narrativa descrita 

pela memória dos seus habitantes, começando a ser uma nova representação dele mesmo. 

Quando algo não mais existe é preciso que falemos sobre ele ou representemos sua presença. 

Assim, o artefato começou a ser tema dos enredos narrados pelos moradores diante dos 

visitantes, configurando-se como artefato cenográfico pela sua auto-representação e 

irradiando no cotidiano ―imagens e signos de transcedência‖. 

 

‘ O cotidiano como fechado, seria insuportável sem o simulacro do mundo, sem um 

álibi de participação do mundo. Ele precisa se alimentar das imagens e dos signos 

dessa transcendência. Sua quietude precisou, nós temos visto a vertigem da realidade 

na história (BAUDRILLARD, 2009, p. 33). 

 

                                                           
34

Rio Taperoá - O rio Taperoá nasce a 500 m de altitude no Município de Teixeira, na Paraíba, depois de 

percorrer os Municípios de Taperoá, São João do Cariri e deságua no maior rio do Estado, o rio Paraíba. Como 

maior afluente do rio Paraíba, as águas do rio Taperoá desembocam em Boqueirão, que é um dos maiores 

reservatório de água que abastece a cidade de Campina Grande. 
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Figura 4.9: A última imagem do artefato cenográfico, já sem teto.  

(Fonte: Arquivo da pesquisa, dezembro, 2012). 

 

 

O artefato cenográfico, um monolítico de base quadrada, com cinco metros em 

cada fachada, ornamentado por texturas em gesso, recria um pequeno templo totalmente 

branco. Suas portas em arcos mouriscos denunciam suas origens arquiteturais. Plantado ali no 

meio de uma avenida, onde termina a parte urbana e inicia a zona rural, se assemelha a um 

portal de tempos ancestrais, quando os mouros e judeus ibéricos, fugindo de Portugal, 

adentraram as terras brasileiras e deram inicio, juntamente com os índios, à formação do povo 

nordestino. Poderíamos também dizer que fora construído como portal festivo por onde 

adentraram as Cavalhadas
35

 comemorativas plantadas pelo imaginário popular, cujos 

cavaleiros, vestidos de cores alegres, montados em cavalos ornamentados, com suas lanças, 

atravessariam o portal trazendo uma mensagem de liberdade e alegria de um tempo 

imemorial, da mesma forma que a imaginação das pessoas é estimulada a criar imagens 

mentais a partir de um objeto construído:  

 

 

Assim também em relação ao cotidiano urbano na criação de um universo teatral, o 

espaço imaginário aparece como o lugar de uma apreensão particular do mundo, 

orientado seja pelo desejo de apropriação do meio ambiente, seja pelo desejo de 

propor uma ficção sensível e emocional (TORGUE, 2011, p. 69). 

 

                                                           
35

 Cavalhadas é uma celebração portuguesa tradicional que teve origem nos torneios medievais, onde os 

aristocratas exibiam em espetáculos públicos a sua destreza e valentia. Além de recriarem os torneios medievais 

também relembram as batalhas entre cristãos e mouros.) 
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Em Taperoá, o espaço imaginário se torna um denominador comum do lugar das 

representações realizadas pela presença do artefato. Segundo Torgue, o espaço é sempre um 

objetivo concreto de agenciamento sensível, seja ele sonoro ou de outra sensação. O espaço é, 

assim, o construtor do ―verdadeiro jogo material do trabalho imaginário que se opera‖ 

(TORGUE, 2011) na comunidade Chã da Bala. 

Em seu trabalho, Torgue faz um link entre imaginário e lugar, encontrando um 

ponto comum na noção de utopia. O que designamos por não lugar, ele chama de ―a vitória 

do lugar ideal sobre o lugar realista, dando nascimento ao fio de uma história, ao nome de 

planos e representações‖ (TORGUE, 2011, p.72/73). Dessa forma, o artefato aparece como 

agenciador do plano das representações imaginárias nas ambiances urbanas, provocando na 

comunidade Chã da Bala um espaço utópico.  

Villepontoux (2007) trabalha o conceito de imaginário habitante na formação dos 

territórios preenchidos pela construção do imaginário de seus moradores, como um conjunto 

de estímulos capazes de mobilizar e influenciar o curso das coisas cotidianas. Ele distingue 

em seu trabalho duas dimensões de imaginário: 

 

[...] aquele que envolve o individuo como o berço dos desejos, dos fantasmas e dos 

sonhos e o outro, aos mitos coletivos, as crenças e as ideologias das sociedades. Essa 

dualidade de natureza testemunha que, se o imaginário não é real, ele não é, portanto 

um reflexo de um mundo a parte, desconectado do real, mas sim, um material virtual 

que empresta o sensível e confronta sem cessar suas representações 
(VILLEPONTOUX, 2007, p. 21).  
 

 

Nossa pesquisa se preocupou em coletar as informações que pudessem descrever 

o imaginário da comunidade Chã da Bala e, assim, construir as imagens das transições e das 

transformações que permitiram expressar como o espaço da comunidade entrou no mundo das 

representações e da apropriação espetacular. Dessa forma, a diegese descrita neste capítulo 

desenvolve uma narrativa imaginária como processo consciente de testemunhar o que 

constituiu o ambiente sensível das ambiances formadas pela espetacularização do cotidiano.  

Villepontoux afirma que o imaginário habitante se constituiu nele mesmo um 

principio de habitar, ―como aquilo que dá vida ao lugar e dessa forma constrói o sentido do 

lugar‖ (2007). A pesquisa fez uma enquete com os moradores sobre o artefato cenográfico 

deixado na praça. Para muitos taperoenses aquilo era apenas um resto de cenário que ficou 

esquecido no meio do tempo. MG e Ma veem naquela construção uma capela. Para Lelis, 
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aquilo poderia ser o túmulo de Suassuna, para JH é o Centro Cultural abandonado pelo poder 

público. Para um anônimo visitante, aquilo representa ―um presente que a Rede Globo deixou 

e a prefeitura não cuidou‖. Para os assaltantes, aquilo representava uma estrutura possante, 

uma fortaleza que serviria de escudo capaz de dar cobertura a sua fuga. Para os marginais, 

aquilo funcionava como um biombo urbano, um lugar onde o que era proibido podia ser 

realizado sem que ninguém impedisse.  As diversas interpretações compõem, segundo 

Torgue, um extrato daquilo que compõe o espaço imaginário. 

 

Conforme identificado por suas ligações, seus vazios e seus fluxos por seus objetos, 

edifícios e materiais, o espaço se oferece como realização imaginária, aberto as 

percepções e as interpretações que o constitui e o prolonga (TORGUE, 2011, p. 74). 

 

 

O espaço imaginário é o lugar onde todas as ações são possíveis e essa 

representação possível é um resultado da necessidade e da imaginação de cada um. Para MA e 

MG, que frequentam a igreja e estão cheias de fé, o artefato representa uma capela. 

Diferentemente, para os marginais que procuram um espaço onde possam ser livres das regras 

sociais, aquilo é um lugar de ninguém, templo da liberdade. Para JH, que pensa no bem 

comum, o artefato é um Centro Cultural, onde os cidadãos se reconhecem através da arte. 

Para Lelis, que conhece de cenografia e da sua história, aquela construção é propriedade do 

legado de Suassuna e somente se transformando em túmulo ele chegaria a ser um monumento. 

Para JB, o artefato é uma ruína, um entulho que deve ser derrubado. Para os assaltantes que o 

viram diante do desespero da fuga, tomaram-no por uma construção magnâmica que contrasta 

com as casas pequenas de uma comunidade pobre, e representou uma muralha, uma fortaleza 

e, realmente dessa forma, serviu de base para a fuga. 

Torgue (2011), definindo o espaço imaginário, compara sua natureza semelhante 

ao espaço cênico, na medida em que ele valoriza e amplia todo e qualquer objeto colocado em 

seu perímetro. De forma semelhante, acontece com o artefato cenográfico no meio do 

conjunto das simples casas da comunidade Chã da Bala: sua presença modifica o conjunto, na 

medida em que cria uma atmosfera ficcional ao espaço, possibilitando um novo estado 

referencial, fazendo realçar o valor do casario em um novo contexto. 

O artefato, plantado na comunidade Chã da Bala, pode ser comparado, assim, a 

um ator teatral que assume diferentes papeis, mas todos eles são criados a partir de uma 

integração de uma representação imaginária coletiva.  
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O imaginário habitante nasce do encontro do outro, tanto do reconhecimento como da 

aceitação do lugar do outro, mais exatamente de uma tomada de consciência daquilo 

que parece comigo, e do que me é diferente ( VILLEPONTOUX, 2007, p. 24).  

 

 

Como já dissemos antes, o imaginário é uma via de mão dupla: de um lado, o 

observador que o vê a partir de seu mundo imaginário; do outro, o artefato que desperta 

imagens a partir de sua configuração e, principalmente, da interação desses imaginários no 

que se refere a viver junto, em comunidade. Podemos dizer que essa superposição de mundos 

imaginários provocou uma multiplicidade de ações subjetivas, podendo acarretar também uma 

ação de uso real, como no caso dos marginais e dos assaltantes. Sua existência cabe dentro de 

cada um que o observa, de modo que ele termina sendo a realidade interpretada e não a 

imagem real de um artefato abandonado depois das filmagens. Na medida em que o artefato 

começou a caber no cotidiano de cada habitante da Chã da Bala, ele agregou sua imagem à 

vida dos moradores e ao conjunto do casario, de forma que sua presença parece ser alimentara 

pelas ações simples de seus moradores.  

 

 

O imaginário, da sua parte construtiva da cidade, deve ser reparado assim como vetor 

simbólico agenciando em grande escala nos traços indicadores da vida cotidiana. 

Portanto, o imaginário é também um pouco o fruto dessa construção ínfima ou pouco 

explícita, alimentado dos traços discretos ao coração da vida dos habitantes. Marcas, 

signos, índices, suposições constroem em paralelo as imagens criadoras da apreensão 

do mundo (TORGUE, 2011, p. 76). 

 

 

Portanto, o artefato cenográfico de Taperoá cria uma superposição de imaginários que 

coexistem entre si, formando uma projeção ficcional, na medida em que foge da existência 

real com a reinvenção do espaço urbano. Na primeira e segunda ruptura, esse mesmo artefato, 

como um cenário da Rede Globo, produziu uma imagem multiplicada pelas comunicações 

virtuais de uma cidade cenográfica da Pedra do Reino que não tinha nada semelhante com a 

realidade de Taperoá. Criava a partir de um evento espetacular, uma confusão, a 

―performatividade absoluta, do hiper-real‖, quando o imaginário torna-se real,  

 

 

[...] pela dramatização da ―mise en spectacle‖ que permite só ao imaginário produzir 

as condições necessárias à existência do mundo. É a maior virtude do projeto urbano: 

dar realidade a uma história virtual, por meio de um ‗mise en spectacle‖ que o 

transforma em experiência individual por cada habitante (CROZAT, 2006, p. 98). 
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Nessa fase inicial, o imaginário em Taperoá foi intensificado pela manipulação 

das imagens, através da interação do conjunto, das inter-relações suscitadas pela ação da 

produção da Rede Globo, dos indivíduos e dos grupos políticos, mas, sobretudo, pela 

negociação permanente, palmo a palmo, de cada território espetacularizado pela midiatização 

do cotidiano.  

Como já dissemos antes,  Soja (1999) nomeia Thirdspace, ou três espaços 

engajados numa triangulação com o real e a representação, podendo definir o espaço da Chã 

da Bala como aquele que emerge do real e do imaginário, portanto, em interação permanente 

com o quadro da experiência geográfica individual dos moradores e dos visitantes. 

Na última ruptura, o artefato cenográfico trabalha valorizando mais as formas 

subjetivas e, dessa forma, provoca a coexistência de diferentes imaginários num mesmo 

território, funcionando como a materialização dos desejos, das aspirações coletivas de quem o 

observa. Dependendo do mundo imaginário do observador, de suas necessidades, o artefato se 

transforma e se reinventa. O espaço imaginário em Taperoá se reproduz dentro de um ciclo 

dinâmico. Sua incorporação ao cotidiano é comprovada, quando é anunciado pelos moradores 

como uma representação espacial dele mesmo. A sua permanência ao longo de seis anos 

agrega novas relações e novas subjetivações ao espaço da comunidade, configurando um novo 

signo formado pela coexistência de diferentes imaginários num mesmo território. 

 

 

4.3.4 Um Artefato como Patrimônio Cultural 

 

 

A cenografia demonstrou ao longo de seis anos seu caráter de preservação cultural, 

pelo seu poder de resgate da memória literária de Suassuna e por manter aberto um portal 

sensível dessa cidade ancestral como espaço imaginário. Sua trajetória histórica como artefato 

cenográfico comprova a potencialidade do espaço da comunidade Chã da Bala como uma 

representação espacial dele mesmo e, dessa forma, entra no conceito de artefato cenográfico e 

configura os espaços tombados pelo Patrimônio histórico.  

Nascimento (2008) realizou uma análise sobre as ações desenvolvidas pelo 

Programa de Reconstrução das Cidades Históricas do Nordeste do Brasil, tendo como 

parâmetros as representações dos sítios históricos de Icó e Sobral, no Estado do Ceará. Seu 

estudo se torna significativo para esta pesquisa por ser a mesma região Nordeste o centro das 

ações. Ele observou que as novas representações estabelecidas sobre Patrimônio ampliaram o 
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quadro de espaços de significação cultural representativos de cultura e a utilização desses 

espaços como formas de inserção na lógica capitalista, como produtos a gerarem 

rentabilidade. Dentro dessa perspectiva, a política de preservação do patrimônio cultural é 

tomada como um dos elementos que irão evidenciar esse modelo de preservação na 

possibilidade de transformação do sítio histórico em um grande atrativo comercial: essa é a 

função dos sítios históricos na lógica da gestão urbana empresarial.    

A presença do artefato cenográfico no espaço da comunidade Chã da Bala 

possibilitou a visibilidade de um espaço de significação cultural, através de uma sobreposição 

de lógicas espaciais que se cruzam, se interpenetram e se apresentam de forma simultânea. 

Podemos afirmar que o espaço alterado pelo artefato deu significação e possibilitou fluxos 

múltiplos que o define hoje como um espaço diferencial. No entanto, as questões de público, 

privado,  patrimonial e cultural não foram gerenciadas de forma satisfatória. A lógica 

empresarial que transforma os espaços históricos em atração capitalista não chegou a criar 

nenhuma ação determinante pelo poder público. Exatamente por isso, o artefato cenográfico 

de Taperoá se mostra como um exemplo singular de esquecimento e abandono público que 

marcha para uma derrocada final, salvo pelo poder simbólico que ele reflete. Pois segundo 

Jeudy: 

 

É preciso, para que haja um patrimônio reconhecível, gerenciável, que uma sociedade 

se apreenda no espelho dela mesma, que ela tome seus lugares, seus objetos, seus 

monumentos como reflexos inteligíveis de sua história, de sua cultura. É preciso que 

uma sociedade realize um desdobramento especular, que lhe permita fazer de seus 

objetos e territórios um meio permanente de especulação sobre o futuro (JEUDY, 

2005, p. 28). 

 

 

Como o Patrimônio criado em Taperoá a partir do artefato cenográfico se 

materializou pela ordem simbólica que ele encerra? A sua preservação estará na capacidade de 

conservação da sua ordem simbólica. Esse é o pensamento de Jeudy, quando atribui à 

conservação do patrimônio a preservação da ordem simbólica das sociedades modernas. O 

processo de reflexividade, conceituado por Jeudy (2005), engaja toda estratégia patrimonial, 

consiste em promover a visibilidade pública dos objetos, dos lugares, dos relatos fundadores do 

enquadramento simbólico de uma sociedade. 

O artefato de Taperoá é um exemplo claro desse processo de representações da 

ordem simbólica criado pela espetacularização. Ele situa-se no limiar dos universos enigmáticos, 

entre aquilo que é visível e invisível, mas totalmente determinante no sentido de construir um 
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valor simbólico do lugar. Construído por uma produção televisiva, mas criado a partir da 

memória,  manifesta-se como um objeto singular, situado num campo operatório de 

temporalidades diversas, em que interessa reinventar um tempo e a compreensão dessa memória. 

Situado fora do valor de mercado, o artefato mantém seu potencial simbólico, porém 

confronta-se com a contradição patrimonial. Não pode ser tratado como produtos de marketing, 

no entanto, não há desenvolvimento cultural sem comercialização (JEUDY, 2005). Como o 

artefato representa uma significação identitária de uma região e de uma cidade, ele termina 

participando do fenômeno de globalização da preservação museográfica, em defesa da não perda 

de identidades culturais, dos bens materiais e imateriais de um povo, de uma nação. Mas isso não 

assegura sua preservação. Pelo processo de reflexividade (JEUDY, 2005), somente a preservação 

de sua identidade assegura sua permanência. No entanto, sua permanência está condicionada a 

jogos políticos, administrativos e sociais. 

 

Nesses jogos, que incluem as lutas por capital simbólico, estão implicados: a fala e o 

gesto, a acomodação e a insubordinação, a manipulação de classificações sociais e a ação 

que se desenvolve nas fronteiras entre o visível e o invisível. Também aí se encontram 

passagens entre diferentes ambientes, onde são procuradas, e eventualmente alcançadas, 

trocas intersubjetivas (RIBEIRO, 2010, p. 31). 

 

O movimento de preservação em torno do artefato será a resultante entre as políticas 

urbanas e as ações da comunidade. Ações que navegam entre a superação já vivenciadas no 

cotidiano e as reivindicações sociais corporificadas pela coletividade, capazes de driblar os 

desmandos e os descasos dos poderes. Percebemos que somente as ações corporificadas pelo 

viver junto assumem pressão e são capazes de inverter os fluxos urbanos, desviando intenções e 

subvertendo ordens programadas e camufladas no colorido da espetacularização. 

 

 

4.4 As Trajetórias Táticas no Cotidiano Espetacularizado - Um Diálogo Possível entre a Ação 

Dramática, o Artefato Cenográfico e o Espaço Urbano. 

 

 

A natureza das ações de implantação do estado espetacular se movimenta através de 

relações de força, definindo redes nas quais se inscrevem o fluxo espetacular, delimitando o jogo 

das circunstâncias em que o forte e o fraco criam trajetórias por seus critérios próprios dentro das 
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práticas do consumo. A existência do espetáculo em Taperoá descreve a presença da trajetória do 

consumo pelo espetáculo em terras pobres e áridas. Sua gente, misto de Tapuias, Kiriris, mouros 

e judeus, acostumados a enfrentar engenhos da ação dominante, não permaneceram submissos às 

ações calculadas das estratégias da espetacularização que geraram todas as relações de poder. 

Pelo contrário, como previu Certeau (1996), elaboraram, desde o primeiro encontro, táticas e 

astúcias em troca de seus territórios ou da permanência de micropoderes dentro da dominação 

espetacular. Certeau chama de tática 

 

 

[...] a ação calculada que é determinada pela ação de um próprio. Então nenhuma 

delimitação de fora lhe fornece a condição de autonomia. A tática não tem por lugar 

senão o do outro. E por isso deve jogar com o lugar que lhe é imposto tal como o organiza 

a lei de uma força estranha. Não tem meios para se manter em si mesma, à distancia, 

numa posição recuada de previsão e de convocação própria: a tática é movimento dentro 

da visão do campo do inimigo e no espaço por ele controlado (CERTEAU,1996, p.100). 

 

Pelo processo de subjetivação, o espaço da comunidade Chã da Bala se reorganiza a 

partir da presença poderosa do espetáculo e seus produtores. Numa primeira instância, a 

comunidade se coloca em diálogo com o estado espetacular por meio de dois mediadores: Lelis e 

JH que, mesmo sujeitados e incorporados à produção na primeira ruptura, vão direcionar táticas 

ao elaborar um movimento silencioso que se manifesta na tomada do cenário por seus 

moradores, criando, assim, a segunda ruptura. A trajetória dos dois mediadores é confusa, 

discordante e oscilante, mas representa as astúcias incorporadas da comunidade na luta de 

poderes pelo território e pelo espetáculo. Lelis representa a mediação entre a comunidade e a 

produção da minissérie, enquanto JH elabora a mediação entre comunidade, Prefeitura e Estado.  

Lelis, com suas estratégias de um bom visionário, já havia desenvolvido produções 

cinematográficas e, por essa razão, tinha uma boa experiência no agenciamento espetacular. Foi 

ele que, num primeiro momento, elaborou as táticas para trazer as gravações para Taperoá. 

Elaborou uma luta competitiva com as outras cidades que disputavam a realização da minissérie. 

Essas táticas se referem à forma de vender o território, de mostrar o lugar como um ambiente 

possível, de apresentar pessoas capazes de obedecer e produzir para o regime espetacular e, por 

fim, não somente apresentar uma cidade que se reconhece como cultura própria, tradicional e, 

por isso, de grande poder simbólico, mas, sobretudo, mostrar um povo capaz de transpor 

obstáculos pelo seu entusiasmo e coragem e, principalmente, um povo dócil capaz da aceitação 
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de circunstâncias impostas pela sujeição espetacular. De forma clara, através dessas táticas Lelis 

se incorporou ao espetáculo, quando se tornou um produtor assistente da minissérie. 

Certeau define a astúcia como uma ação ―determinada pela ausência de poder ao 

contrário da estratégia que é organizada pelo postulado de um poder. [...] a astúcia é possível ao 

fraco, e muitas vezes, apenas ela como último recurso‖ (CERTEAU, 1996, p. 101).  

Na segunda ruptura, Lelis incorpora as astúcias dos moradores para manter o estado 

espetacular, dessa vez nas mãos da comunidade. Enquanto a prefeitura tenta preservar a 

cenografia sobreposta às suas casas, os moradores elaboram astúcias para ―dar espetáculo‖ 

(RIBEIRO, 2010) e tirar algum proveito para eles, seja com as vendas das cocadas, seja com a 

venda das esculturas, ou mesmo provocando visibilidade e, principalmente, com a representação 

diante da prefeitura, para dialogar com as subjetividades dos poderes. 

Na terceira ruptura, a trajetória da resistência dos moradores perde força pela divisão 

dos pensamentos divergentes entre o que é público, privado, real e irreal. Lelis, descontente com 

a fissura do campo provocado por intrigas pessoais, isola-se e se torna força invisível. Ele se 

nega a continuar lutando pela permanência do espetáculo, pela posse da cenografia ou pela 

retirada dela. Sua presença é marcada pelo silêncio e reclusão, uma vez que ele não acreditava na 

posse do território cenográfico como um ―dar espetáculo‖ (RIBEIRO, 2010). Lelis se reconhece 

como ser sujeitado ao espetáculo, que já se tornou visto e percebe que suas tentativas foram 

realizadas e coroadas de êxito no exercício da produção do evento. A partir dessa situação, 

estabelece-se uma divisão entre a comunidade em duas frentes: a calçada leste, comandada por 

MG e MA, que exigem a derrubada da cenografia, pois o espaço histórico já está representado 

pelas casas simples da comunidade Chã da Bala; e a calçada oeste, comandada por JH, que 

defende a preservação da cenografia sobreposta, pois o espaço histórico a ser preservado é a 

representação cenográfica de uma Taperoá espetacular  .  

JH representa o mediador por excelência. Na primeira ruptura, como vereador, ele 

figura como um elemento de representação do poder hegemônico e contribui para a adesão da 

prefeitura à aceitação da minissérie. Depois,  incorpora-se ao espetáculo e se transforma, 

juntamente com sua mulher, em assistentes de produção do evento. Durante a segunda ruptura, 

ele colabora com a comunidade em manter a cenografia sobreposta, mantendo uma posição pró-

preservação, reforçada por um pedido político do governador. Na terceira ruptura, torna-se 

adversário de uma parte da comunidade, permanecendo como resistência da preservação da 

cenografia. Quando a calçada leste ganha em juízo a destruição da cenografia, JH ainda 



181 
 

permanece, durante dois anos, com sua cenografia sobreposta até a cassação do governador, 

provando ser sua posição de preservação uma das maiores estratégias pela colaboração com os 

poderes hegemônicos e pela manutenção de seu posto político. Por fim, JH transforma a fachada 

de sua residência, uma estratégia de enfrentamento com a comunidade. Um gesto claro de 

descontentamento e negação sobre o pertencimento e a preservação do que seriam as casas 

simples da comunidade Chã da Bala. Para JH, a cenografia seria a representação mais 

significativa, enquanto que aquele conjunto de casas simples históricas nunca se destacaria das 

fachadas de outras cidades nordestinas.  A sua astúcia está centrada na luta pela permanência do 

poder, em que a ideia de preservação do patrimônio histórico pode variar, dependendo dos 

interesses e tendências políticas. Sua trajetória confusa, mas não menos incompreensível, navega 

entre as subjetividades dos partidos políticos cuja moeda oficial é a troca de favores. Os mesmos 

favores políticos que estão na base da construção das oligarquias nordestinas, os mesmos favores 

que criam os afetos e desafetos descritos nas lutas do romance da Pedra do Reino. 

MA e MG, de forma distinta, separadas, reorganizam pensamentos de escape do 

processo de sujeição espetacular pela posse do seu território. Ambas se recusaram a sair da 

comunidade e elaboraram resistências contra os axiomas da sociedade da imagem. 

Permaneceram naquilo que constituía uma astúcia para continuar na posse do seu território 

transformado em excelência do espaço único. 

 

[...] o que aí se chama sabedoria, define-se como trampolinagem , palavra que num jogo 

de palavras associa à acrobacia do saltimbanco e à sua arte de saltar no trampolim, é com 

a trapaçaria, astúcia e esperteza no modo de utilizar ou de driblar os termos dos contratos 

sociais (CERTEAU, 1996, p. 79). 

 

MG desenvolveu uma trajetória de astúcia construída em ações subjetivas. Seu 

cotidiano foi compartilhado com o poder hegemônico; sob efeitos subliminares e afetivos 

construiu relações de amizade.  Para MG, a conquista de seu território se deu por uma completa 

adesão ao regime espetacular. Mesmo sujeitada a todos os infortúnios caóticos da desordem 

espetacular, MG elaborou sua astúcia plantada na servidão, na qual sua adesão se dava sem 

abandono do seu território. De forma velada e aderente à produção, seu movimento era invisível, 

mas seu território era o mesmo de onde partia todas as decisões das quais podia dialogar e 

questionar. Sujeitada, ilhada, ela trabalhava para o espetáculo, mas não incorporava a sua 

ideologia, entendia o tempo como fluxo em contínuo devir. Sua expressão esteve baseada no 

entendimento de que o espetáculo reúne espaço-tempo-ação, mas reúne como separado, e ele, o 
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espetáculo, está de passagem. Desde modo, entendia que a desordem estabelecida pelo 

espetáculo era um processo de construção que tinha vida própria, em detrimento de seu cotidiano 

ordinário, mas não duraria para sempre. Sua astúcia está entrelaçada aos processos sociopolíticos 

de troca regidos pelos modos da afeição. MG foi a única pessoa em Taperoá que foi passar férias 

no Rio na casa dos diretores da minissérie. Quando a prefeitura resolve criar uma praça, foi a 

família de MG escolhida para ser homenageada, não somente por ser uma família tradicional, 

como a maioria da comunidade, mas, principalmente, por sua presença atuante e sua capacidade 

de cuidar. A prefeitura sabia que MG tomaria cuidado daquela praça, da mesma forma que cuida 

de suas duas casas, de seus ancestrais.  

A trajetória de MA representa uma força cega centrada nas antigas rivalidades de 

seus ancestrais. Sua astúcia é invalidada pela incapacidade de adesão social e pelo ódio ancestral 

das disputas familiares do passado, resgatadas no presente pela figura de Suassuna. A sua 

permanência pelo território se dá pela força e é alimentada por uma violência interna que 

descarta a resistência e a dominação. Sua posição é contrária a tudo que interrompa sua 

cotidianidade, mas suas ações de inconformidade à presença espetacular funcionam como alarme 

solitário que provoca ecos capazes de elaborar fissuras na ordem espetacular. Como movimento 

solitário, recebeu pouca adesão, mas também nunca resultou como força inútil. MA teve a 

astúcia de trazer um pedreiro para modificar sua fachada nas vésperas da colocação do cenário, 

como um impedimento à ordem espetacular, mas não teve o poder de discernir entre o que era 

patrimônio e projeto vendido à rede Globo de Televisão. Sem poderes, dominada pela desordem 

do espetáculo, foi também incorporada a ele, quando assistiu uma missa concelebrada por muitos 

padres e somente depois percebeu tratar-se de mais uma cena da minissérie. MA representa a 

cotidianidade violentada pelos investimentos públicos, mas nunca silenciada. Podemos dizer que 

a espetacularização do cotidiano em Taperoá se deu diante de uma dinâmica de conflitos e 

reivindicações coléricas produzidas, na sua grande maioria, através das explosões de MA diante 

dos poderes públicos. Toda a violência estabelecida na comunidade Chã da Bala se identifica no 

tratamento de descarte, de uso da propriedade privada e da dominação imaterial do espetáculo 

que invade silenciosamente a liberdade individual, recriando condições e sentidos na ordem 

imperativa do consumo no qual descarta todo e qualquer tipo de vida que respire fora da ótica 

espetacular. Portanto, para sobreviver à ordem espetacular, MA, incontrolavelmente, rebela-se, 

mas recondiciona a sua insignificância apenas por uma questão de sobrevivência perante a 

hegemonia do poder estabelecido. Por outro lado, a desordem espetacular não permite a 

destruição da luta de MA, uma vez que ela não chega a elaborar uma resistência coletiva. Seu 
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papel tem grande importância por quebrar a máscara social, mas não tem valor corporativo. MA 

representa também um apêndice de resistência importante para a dominação espetacular, pois a 

conserva, com suas atitudes, como protesto inútil da exceção, e por ela reforça seus domínios. 

JB representa o perfil do cidadão comum de Taperoá, que acredita estar usando de 

astúcia cobrando o uso de sua calçada, no entanto, a compra e a venda são apenas práticas 

naturais em que se estabelece o poder hegemônico espetacular. De forma generalizada, podemos 

dizer que toda cidade de Taperoá se rende à dominação espetacular pela venda explícita de seus 

territórios e domínios imateriais. Numa região, onde as oportunidades de trabalho são escassas, 

reside, na troca comercial, a única e velha moeda de sobrevivência.  Por outro lado, o povo de 

Taperoá também se apropria de sua história, na medida em que reconta a trajetória da minissérie 

e a incorpora em seus causos. Essa apropriação, Certeau define como práticas de astúcia 

plantadas na memória popular. 

 

Contos e lendas [...] se desdobram como o jogo, num espaço excetuado e isolado das 

competições cotidianas, o do maravilhoso, do passado, das origens. Ali podem então 

expor-se, vestidos como deuses ou heróis, os modelos dos gestos bons ou maus utilizáveis 

a cada dia. Aí se narram lances, golpes, não verdades (CERTAU, 1996, p. 94). 

 

Aparentemente, o espaço urbano de Taperoá não se transformou, mas ela é outra 

cidade depois da presença do espetáculo. Se ―o espetáculo é a outra face do dinheiro e se seus 

vagões se encheram da mercadoria imaterial que é o depositário de todas as culturas‖ 

(DEBORD, 1994, p. 34), podemos dizer que a presença material de um artefato cenográfico, 

capaz de se abstrair em subjetividades, cria um portal dimensional por onde outra cidade se 

estabelece por sobreposições de imaginários diversos. Seu povo também não é mais o mesmo 

depois da presença espetacular. Tudo agora gira em torno da capacidade que cada território possa 

render lucros para os taperoenses. Essa ideia mercantilizada do território se torna a herança mais 

palpável da presença espetacular, que sobrevive não somente pela presença do artefato em torno 

da memória do povo, contada agora como causos pitorescos nas feiras livres em rimas e versos 

populares. No entanto toda essa história de dominação de jogos de poderes e das astúcias já se 

encontravam em Taperoá e foram incorporados como imaginário do lugar na literatura de 

Suassuna. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Taperoá se transformou em um laboratório urbano pela capacidade de incorporar 

as potências espetaculares ao seu cotidiano, a partir de um set de filmagem. O que difere 

Taperoá de outros lugares e de outros centros urbanos inseridos na sociedade do espetáculo é 

justamente sua cultura original, seu povo, sua pequenez, sua posição geográfica. Isolada 

aparentemente dos modelos hegemônicos da contemporaneidade, Taperoá em sua experiência 

de se tornar uma cidade cenográfica para a minissérie de televisão A Pedra do Reino, tornou-

se uma cidade cenográfica dela mesma. Foi protagonista de uma aventura na qual seu espaço 

urbano recebeu mutações através de uma cenografia sobreposta à residência dos moradores. A 

partir dessa ação, foram alteradas as ambiances ordinárias e se instalou um estado espetacular 

que ocasionou desterritorializações diversas no cotidiano da cidade. Dessa forma, a partir de 

um caso de uma pequena cidade do interior do nordeste, elaboramos  um estudo peculiar das 

rupturas produzidas pela ordem do consumo das imagens televisivas. 

Como um estudo de caso original, as transformações ocorridas em seu espaço 

urbano se mostram como exemplo singular da potência espetacular, no qual o real e irreal se 

fundem como um produto da ordem imaginária. Tal ação foi possibilitada pelas subjetivações 

de um artefato cenográfico abandonado numa comunidade do interior nordestino. Esse objeto 

de pesquisa, tão peculiar e inóspito, desenvolveu uma trajetória esclarecedora da 

espetacularização contemporânea na era da virtualização das imagens. A criação do artefato 

cenográfico em Taperoá e todas as suas rupturas espaciais não teriam a mesma expansão sem 

a virtualização das imagens e a globalização possibilitada pela explosão das novas tecnologias 

digitais. O artefato cenográfico em Taperoá é um produto direto do processo dialético da 

globalização, no qual as intensificações das relações espaciais acontecidas na cidade, pela 

gravação da minissérie, se deslocaram em direções diversas e retornaram de forma interativa 

pelas redes de comunicação. Nesse processo de comunicação virtual, Tapeoá se tornou a a 

cidade cenográfica da Pedra do Reino, pela transformação do espaço real em espaço de 

ficção. As novas tecnologias de multimídia estimularam a interatividade do evento ao 

exibirem as imagens da cenografia e ao apresentaram para o mundo uma cidade alegórica 

como real. Tais imagens foram divulgadas em caminhos e alternativas dialógicas e cresceram 

em progressão exponencial, de tal modo que os visitantes chegaram de lugares distantes a 

procura de um lugar, não o da realidade, mas que não existia. 
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A partir do estudo de rupturas espaciais ocorridas na cidade, podemos perceber 

um elemento inventivo da ordem espetacular que se materializou em transformações diversas. 

O objeto construído era o que denominamos artefato cenográfico. Durante o processo de seis 

anos, as transformações foram interruptas, às vezes espetaculares, porém numa composição 

subjetiva na qual o território se acopla às engrenagens da sociedade do consumo pela 

produção do espaço imaginário.   

Pelo processo de subjetivação imposto pelo artefato cenográfico ao espaço 

urbano, sua invenção se manifesta como produto de uma reorganização da desordem 

espetacular. Seus métodos de instabilização recondicionam o espaço urbano dentro de suas 

engrenagens de sujeição pelas quais realiza a produção de imagens direcionadas ao consumo.  

Num primeiro momento, o artefato se firma pelo mundo da representação de uma 

cidade fictícia. Criada pelo poder hegemônico, a cidade cenográfica impõe estados e valores, 

recondicionando e reagrupando potências em torno de um desejo imposto: produzir imagens 

de consumo televisivo. A partir dessa imposição, deflagra-se o estado espetacular e sua 

ideologia: ―o empobrecimento, a sujeição, e a negação da vida real‖ (DEBORD, 1997 p. 138). 

A presença da cenografia sobreposta às casas dos moradores provoca uma ruptura da vida 

ordinária comparada à mesma devastação estabelecida pelo Cavalo de Tróia, na Antiguidade, 

pela capacidade de extirpar tudo que é original, comum e ordinário, da vida simples de um 

povo em troca da ―ditadura efetiva da ilusão‖, na qual o original é substituído por cópias e os 

dias são contados pelos números de acessos, pelo número do ibope, pela minúscula 

capacidade de se tornar celebridade no mundo ilusório da fama. Seguindo a ordem das 

transformações, o crescimento econômico e urbano da cidade triplicaram com a chegada de 

novos investimentos comerciais e educacionais, bancos, hospital etc. 

Na segunda ruptura, o artefato é emancipado da primeira instância de poder e  

torna-se uma categoria que deriva entre o público e privado nas mãos de uma comunidade 

despreparada para reconhecê-lo e preservá-lo.  

O artefato cenográfico resultante da minissérie descreve uma trajetória marginal 

que beira o descaso. Em pleno estado de deriva, ele não representa nem reproduz o real; sua 

trajetória direciona para um devir outro, dos espaços sem formas, imaginários. Ao tomar 

posse de um território, o artefato se impõe pela maneira Artaudiana, ―forçando a pensar‖. Seu 

poder está na subjetividade dos pensamentos, na figura do indecifrável, ―a figura do nada, a 

existência de um todo que poderia ser pensado‖ (DELEUZE, 2005 p. 224). Ele se estabelece 
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como espaço imaginário pela dinâmica de comunicação estabelecida pela performatividade 

absoluta do ―hiper-real, quando o imaginário torna-se real‖. Em Taperoá, a simulação não é 

mais de um território, de um referencial ou de uma substância. ―A simulação tornou-se a 

generalização pelos modelos do real, sem originalidade nem realidade, o hiper-real‖ 

(CROZAT, 2006, p. 104). 

Na primeira ruptura, a imagem tenta excluir a vida cotidiana da cidade, dirigida 

pela onipresença de suas midiatizações e todas as manipulações provocadas pelas cenas 

urbana, midiática e política. Se admitirmos que o visual tornou-se hegemônico no processo de 

transformação da experiência urbana contemporânea por meio de uma ditadura da imagem, 

foram as cenas urbanas e midiáticas que deram a visibilidade do evento em Taperoá. 

Combinando o recurso virtual a um eterno presente, pleno de referências literárias, exclusivas 

ao universo de Suassuna e à cultura dos cariris, desenvolveu-se a ilusão da interação imediata: 

a imagem identitária de Taperoá como a cidade da Pedra do Reino se torna mais uma 

representação; ela subjuga o imaginário e é substituída pelo real. Por outro lado, a imagem da 

cidade reforçou o orgulho do taperoense ao reestruturar a ideia de pertencimento territorial e 

garantir as relações necessárias diante os jogos de poderes na era da espetacularização.   

A invenção do artefato está centrada na linguagem da cenografia, ela se estabelece 

como um contraponto entre um mundo que há e outros que o coabitam. Coloca-se como a 

negação do mundo real pela reprodução do encadeamento de imagens múltiplas,  em que a 

memória e o pensamento são apenas partida. Cria, dessa forma, um portal de passagem do 

mundo real para um mundo onírico, como uma porta aberta ao pensamento. Assim, sua 

tradução depende das potências do pensamento, em que a realidade atual e a imaginária 

produzem uma ―imagem cristal‖ (DELEUZE, 2005), na qual não existe encadeamento do real 

com o imaginário, mas a indiscernibilidade dos dois, um desdobramento, um reflexo. Porém, 

em sua coalescência entre o real e virtual, fabrica um espaço intermezzo que pode ser 

―límpido e opaco, o gérmen e o meio‖ (DELEUZE, 2005 p. 101). Os territórios definidos por 

um artefato cenográfico são territórios de apropriação de uma subjetivação aberta, territórios 

de cotidianos desterritorializados. 

Boyer define a cidade contemporânea como contentora de imagens-espetáculos, 

quando oferece visões cenográficas baseadas na arte da verossimilhança, comparando a  arte 

nostálgica da arquitetura contemporânea de preservação histórica com o estilo tableaux 

vivants  do século XIX. Semelhante à ideia de artefato cenográfico, os tableaux vivants  
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apresentam um corte particular na realidade urbana. Como os tableaux vivants, a arquitetura 

patrimonial pode se tornar artefatos cenográficos, mas somente quando os edifícios históricos 

perdem suas funções originais e se tornam representações deles mesmos. Dentro dessa 

categoria, a arquitetura de preservação histórica faz parte do mesmo contexto que o do 

artefato, pela arte de propor um cotidiano hiper-real produzido para entretenimento comercial. 

Mas nem todo edifício tombado se transforma em artefato cenográfico. Para ser um artefato, é 

preciso estar na categoria dos espaços de representação. Assim como na linguagem 

cenográfica, tais espaços são condicionados a expressar valores da ordem da significação e da 

representação na qual trafegam reações emocionais e imaginativas do campo sensível.  

O artefato nasce da linguagem cenográfica na qual o espaço é produzido pela 

possibilidade de criar sensações. A atmosfera teatral resulta de uma intensa relação de um 

conjunto de elementos cênicos que se agrupam no mesmo lugar, o palco, o qual como espaço 

mágico, altera tudo que está dentro dele pela ampliação de uma determinada luz e de um som 

especial. Essas particularidades construtivas da cenografia estão na natureza da criação das 

ambiances. Se o objetivo da cenografia  é promover um fundo atmosférico, para colocar em 

ressonância os espectadores com a performance teatral, de forma semelhante, a prática das  

ambiances demonstra essa  mesma objetividade. A fabricação das atmosferas teatrais não 

repousa apenas na construção da ação dos atores e dos objetos, mas na sua maneira de irradiar 

o espaço através de ressonâncias, do mesmo modo estão definidos os ―geradores das 

ambiances” (BOHEME, 2011, p. 226). Assim, Boheme estabelece a cenografia como o 

paradigma da arte da transformação urbana, incluídos nessa fórmula os mesmos objetivos 

trabalhados nas ambiances urbanas da contemporaneidade. 

 

A cenografia faz parte da elaboração de uma tragédia ou de uma ópera. É a arte das 

ambiances na medida em que serve aos Festivais a céu aberto ou de grandes eventos 

esportivos, como a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, é tudo cenografia (BOHEME, 2011, 

p. 227). 

 

Sabemos que as ambiances são um tema complexo e não se definem como uma 

representação cenográfica, no entanto, a noção de ambiance ofereceu à pesquisa a 

possibilidade de reler e articular os domínios sensíveis da estruturação do espaço cotidiano da 

comunidade Chã da Bala, espetacularizado por uma cenografia. O estudo das ambiances 

possibilitou observar e reconhecer, na experiência de Taperoá, exatamente a dinâmica das 
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formas espaciais que emanam de um campo sensível capaz de criar atmosferas irradiadas 

pelas coisas e, assim, perceber o que caracteriza o espaço em sua totalidade. 

Percebemos que o artefato em sua dinâmica no espaço urbano ultrapassa a mera 

criação cenográfica. O artefato se fundamenta, na produção do espaço urbano, por um 

processo de significação e de comunicação fundados sobre os códigos das práticas de 

consumo. Quando o artefato cenográfico se insere no espaço urbano, é através de consensos, e 

sua relação se dá no campo da preservação e da reprodução espetacular ao usar duas 

propriedades distintas: a conservação e a superação dos espaços degradados. A implantação 

do artefato é realizada por uma mise en scène promulgadas através de propagandas 

estabelecidas pelo poder hegemônico, que escolhe o espaço a ser revigorado. O espetáculo se 

instala na cidade contemporânea pela fragmentação de ambientes visuais privatizados para o 

entretenimento de massa. 

A espetacularização urbana não necessita de um artefato para promover os 

espaços na ordem do consumo. Na maioria dos casos, são demolidas construções para a 

revitalização dos centros urbanos, criando espaços abertos, como largos e praças, que passar a 

ser usados para eventos de massa: feiras, exposições e shows. O artefato cenográfico se dilui 

na presença de palcos desmontáveis e operado por equipamentos pesados de som e luz que 

compõem as estruturas de uma arquitetura efêmera, para a espetacularização realizada por 

consenso do poder hegemônico em intervalos de tempos, previamente definidos pelas 

festividades dos calendários públicos. 

Na maioria das vezes, os moradores em torno dessa área a ser revigorada podem 

despertar o interesse do poder hegemônico. Quando a população local pode gerar incômodos 

para atrair novos usos espaciais, ela pode ser deslocada para outros lugares, como aconteceu 

no Pelourinho, na cidade de Salvador. Pode também ser ignorada ou inserida no estado 

espetacular como atrativo cultural, como se deu em Taperoá. Mas, em todas as alternativas, o 

uso do espaço será usado para atrair novos habitantes, novos olhares que possam produzir 

lucro. Dessa forma, os artefatos cenográficos se inserem na ordem do consumo da 

espetacularização urbana, transformando-se numa mercadoria imagem, em que a imagem é o 

recurso para ―o espetáculo, o equivalente geral abstrato de todas as mercadorias‖ (DEBORD, 

1997, p. 34).  

O que torna a experiência de Taperoá pitoresca é a resistência dos moradores 

diante das sobreposições de cenários, bem como a retomada dos moradores pela posse do 
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território espetacular. Ao mesmo  tempo em que os moradores tentam se inserir ao cotidiano 

espetacularizado, são subvertidos pelo hiperespaço, que contrapõe sobreposições dos usos 

públicos e privados e provoca em suas vidas novas ações táticas e estratégias para a 

manutenção de um cotidiano ordinário. O cotidiano dos moradores foi alterado, passando de 

dias monótonos para dias conectados a uma sociedade eletrônica, um semiárido de cotidiano 

virtualizado, plugado às redes sociais. Com um  tempo e  espaço alterados pelo o cotidiano 

virtualizado, o artefato cenográfico provoca uma crise de sentidos, desestabilizando as 

sagradas instituições de tudo que era privado na cidade. Estabelece-se o espetáculo como 

teatro a céu aberto e como conexão das redes virtuais, no qual as propagandas, as mercadorias 

e as opiniões dilatam todas as formas de diálogo. 

A espetacularização produzida na cidade contemporânea se fundamenta a partir da 

manipulação de equipamentos de luz, som e tecnologia, possibilitando uma criação 

cenográfica semelhante a um grande teatro a céu aberto. A cenografia se tornou apenas mais 

um elemento criativo capaz de produzir a espetacularização pelo uso da imagem do  lugar. A 

partir de seu uso, se instala as atmosferas diversas na transformação das ambiances urbanas. 

Idealizadas para alterar as percepções dos transeuntes em função do consumo, a cenografia se 

tonou o elemento artístico na invenção de produzir as ambiances espetacularizadas. Tais  

ambiances  são previamente criadas pelo poder hegemônico, apoiadas por uma teatrologia 

composta pelas cenas urbanas, política e midiática. As ambiances espetacularizadas 

determinam seus territórios através de uma organização semioestética da imagem urbana. 

Com datas previamente marcadas num calendário turístico, elas são instaladas no espaço 

urbano através de uma sequência exaustiva e ininterrupta de comunicação sociopolítica. Com 

essa tática, as ambiances espetacularizadas instalam sua estética particular, pela qual agrega 

um sentido coletivo e identitário, possibilitando a criação das estruturas e das representações 

dos territórios imaginários no espaço urbano.  

Foi revelador para a investigação a percepção do espaço imaginário, também 

agregado ao estudo das ambiances, como um dos geradores das transformações ocorridas na 

comunidade. Como material virtual que toma emprestado ao sensível o espaço imaginário, 

confronta suas representações numa infinita construção imaginária de mão dupla, de forma 

que a construção de sentido da comunidade Chã da Bala,  parte, em um primeiro momento, 

da herança imaginária e dos desejos de seus idealizadores ancestrais depositados na 

arquitetura dos primeiros arruados das cidades nordestinas.  
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Num segundo momento, esse lugar é alterado pela superposição de cenários de 

uma produção televisiva, baseada no imaginário literário de Suassuna. Por último, a 

construção de sentido da comunidade será alterada a partir da leitura do visitante, como 

detentor de um imaginário particular e de sua própria vida pela acumulação de imaginários 

diversos. Podemos assegurar que existe uma coexistência de imaginários numa criação 

rizomática que cresce de forma exponencial. Dessa forma, a pesquisa se apodera da 

linguagem oral coletada nas entrevistas para descrever uma narrativa imaginária cotidiana 

alterada pela espetacularização. Acreditamos que as simples ações do cotidiano são mais um 

dos depositários desses imaginários e, assim, representam um bem imaterial expressivo na 

construção cultural das cidades. 

A espetacularização urbana que ocorreu na cidade do semiárido nordestino foi 

materializada pela presença do artefato cenográfico, no entanto, o retorno do escritor 

Suassuna às terras paraibanas depois de um longo exílio, foi a mise en scène responsável por 

chamar o interesse da cena midiática para o evento. A volta de Suassuna ultrapassa o universo 

das celebridades espetaculares e povoa uma rede imaginária na qual se assemelha o retorno de 

Dom Sebastião. Transformado em mercadoria pela produção industrial televisiva, o retorno de 

Suassuna funcionou como a consolidação do evento espetacular. O artefato foi apenas o 

agente materializado em pedra e cal capaz de transformar o cotidiano ordinário, a partir de 

uma confluência de imaginários que coexistem e se reproduzem interminavelmente, como 

uma permanência contínua dos sentidos.  

Mesmo depois de terminado o processo das filmagens, a dinâmica inventiva 

imaginária exibida por um artefato agonizante, elaborou uma forma alternativa de história 

pela fala dos habitantes contadas através de causos, seja nas ruas, seja pelas imagens virtuais 

ou pela memória do seu povo. Com múltiplas interpretações, de forma espiralada, essa 

narrativa imaginária que antes era narrada somente na literatura de Suassuna, agora se 

sobrepõe pela ação do espaço imaginário. Ela é capaz de aglomerar sentidos diversos e 

incongruentes, além de reformular o lugar do qual é captado como um pano de fundo 

espetacular, reorganizando sem cessar um cotidiano coletivizado. 

O artefato cenográfico resultante da minissérie definhou durante seis anos diante 

dos olhos do poder municipal.  A perda do telhado do artefato foi a última ação do tempo que 

a administração municipal resolveu não perceber. A construção da praça pela prefeitura e por 

parte da família de MG na frente do artefato foi uma tentativa que confirmou a lógica 
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patrimonial, a qual opera sobre a ordem especular, absorvendo a história da comunidade, de 

seu povo e ―coloca em exposição como princípio de integração e de reprodução da cultura‖ 

(JEUDY, 2003, p. 76).  

No entanto, em Taperoá se mantém as mesmas lutas das oligarquias, das famílias 

latifundiárias, tão bem narradas na literatura de Suassuna. Se a história do artefato parece uma 

crônica de uma morte anunciada, sua existência, no entanto, não se define como um fiasco. A 

morte lenta do artefato faz parte da história dos monumentos e de todos os espaços de 

representação construídos na sociedade contemporânea. Seus valores e sua permanência só se 

estabelecem quando os consensos dos que fazem o poder são beneficiados. A sua memória 

depende dos interesses políticos.  

A cassação do ex-Governador Cássio Cunha Lima, em 2009, serviu como ação 

definidora para o esquecimento definitivo do artefato. Se havia uma luta interna que dividia a 

comunidade Chã da Bala, determinada pelas divisas partidárias das famílias taperoenses 

sobre a preservação de sua história, a cassação de Cunha Lima tirou do cenário o vereador JH, 

seu aliado e o maior representante pela preservação da cenografia. JH comprovou que o poder 

de reflexibilidade patrimonial está submetido, ainda, aos interesses políticos e, 

principalmente, à capacidade de esclarecimento e de união das comunidades envolvidas.  

A ação do vereador JH em transformar sua fachada numa bela casa de dois 

pavimentos, destoando de toda a arquitetura simples de um arruado histórico, expressa uma 

ação de desterritorialização na qual se confirma a negação de fazer parte de uma comunidade, 

de uma cultura e de um povo que não se conhece a si próprio. Se a construção da nova 

fachada de JH foi uma tentativa de fugir da história do pequeno arruado de casas simples cujo 

nome nasceu da disputa entre adversários e que resultou em um chão de balas, foi totalmente 

em vão, pois agora sua nova fachada se tornou um elemento representativo das manobras dos 

poderes e dos interesses que criam cenários sobre chão de balas e de pólvoras, em função de 

um espetáculo pirotécnico que faça girar a Roda da Fortuna (Roda da Fortuna é o décimo 

Arcano Maior do Tarot e representa o movimento contínuo do sobe e desce da riqueza dos 

homens, a lei de causa e efeito que pode trazer ou destruir o crescimento material e 

financeiro). 
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ANEXOS 

 

ANEXO I – Entrevista com MG, Moradora da Comunidade Chã da Bala 

 

Natural de Taperoá, tem 70 anos, e sempre morou no Chã de Bala. 

Por que Chã de Bala? 

Toda minha família nasceu aqui nessa rua. Aqui mora mais Diniz que Farias. Na época que meu avô era 

prefeito, Thomaz Alves Diniz, houve uma revolução entre Perrepista e Liberal. Houve muito tiro e cobriu o chão 

com as cascas da bala. Ele e minha avó escondeu minha mãe debaixo de uma pedra lá em cima do morro. 

A Globo selecionou essa rua para fazer as filmagens aqui. A senhora sabe por que escolheu? 

Acho que escolheu porque Taperoá começou aqui e também porque a primeira escola de Taperoá está 

ali. Teve tudo aqui, a cadeia, até o Rói Couro tinha, que hoje é o motel. Tinha puta, tinha tudo, fui figurante. 

Assisti tudo. Teve batizado aí, banda de música, banquete, valsa. Tudo muito lindo 

O cenário ficou colado na sua casa? 

Eles colocavam madeira numa tela e gesso. Eu não aluguei a casa, aluguei só a frente, a fachada. Na 

hora da filmagem ninguém via minha casa, a gente entrava por traz. Mas como eu fiz amizade com os 

produtores, os arquitetos do Rio, eles sempre lanchavam aqui e quebraram o galho. Deixaram uma porta aqui, 

fizeram da minha porta duas portas, porque eu disse: será que eu vou ter que entrar na minha casa todo dia por 

traz. Mas na hora da filmagem era difícil. Quando ia filmar daquele lado a gente ia pra lá. O diretor, Luis 

Fernando, é muito exigente. Ali tinha o lanche do pessoal, era muita gente. 

A senhora recebeu um aluguel? 

Sim, pela parte da frente, foi R$ 500 (quinhentos reais). Mas aquilo era uma festa. Na hora da filmagem 

eu ficava na tenda com o diretor que controlava tudo. Participei de tudo. Na hora da merenda eles diziam: Venha 

D. MG saborear com a gente. E eu ia. Eu também dei muita assistência a eles, a Luis Fernandes, ao Sr. Alcides 

que era da Produtora do Recife. Chegavam aqui tudo morto de cansado, tomavam banho, se deitavam, dormiam. 

Era tudo louco por doce de leite, cocada, salada, e eu fazia tudo isso com gosto. Eu dei assistência a eles o que eu 

pude. 

Mudou então o seu dia-a-dia? 

Muita gente, muita gente. Não tinha hora pra dormir. Tinha hora que seis horas da tarde eu caia de 

cansada. Eu dava muita água. Cansada de tanto andar. Oito horas da noite e eles cavando ali no meu quintal, 

colocando umas torres de ferro e eu aqui em pé. Pra eles colocarem umas torres que era uma passarela com uma 

empanada que na hora da filmagem ele soltava. Foi muito bonito. Teve uma parte que era ―Cidade Isolada‖. Foi 

a coisa mais linda do mundo. Só na vela e na lamparina. E tudo era apagado na hora, não tinha luz nenhuma, só a 

luz das filmagens. Aqui tinha poste e eles tiraram tudo. Nossa energia e o telefone até hoje está embutido. 

E isso é bom ou ruim? 

Pra o telefone é ruim porque entra água, e aqui também era calçamento e eles colocaram mais de 

duzentas carroças de barro em cima do calçamento, porque antigamente não tinha nem poste nem nada disso. 

Depois eles tiraram tudo. Tinha pé de xique-xique, árvores, tudo eles traziam do mato e plantavam. Lá na frente 

era fechado, parecia a entrada de Nova Jerusalém. Só entrava quem trabalhava ou morava aqui dentro. E mesmo 

quem morava aqui não entrava a qualquer hora. Tinha que entrar por trás da casa. 

Quando terminou a minissérie e eles deixaram o cenário, como foi? Teve umas casas que não tiraram. 

Foi, porque a gente assinou um termo com a Produtora que quando terminasse as gravações eles 

entregavam tudo como estava. Mas não foi assim, Sr. Alcides não fez. A gente teve que colocar um advogado 

para tirar o cenário de frente da casa. Já tava podre, preta, com barbeiro e cupins. As telhas, eu tirei cinco 

carroças de telha da minha casa. Eles andavam por cima da minha casa a qualquer hora do dia e da noite, para 

colocar uma passarela, para colocar os holofotes, aqueles de estádio de futebol. Meu dia a dia foi totalmente 

transformado. A gente ficou pensando assim, se a gente quiser colocar a Produtora na justiça, a gente coloca, por 

que tá aqui o comprovante. Nada do que ele falou ele fez. 

Por isso passou muito tempo o cenário lá?   

E fechado, meu filho. Você sabe o que é uma rua fechada, isolada? Aqui se passa para o cemitério, 

cadeia, Cagepa e os sítios. Isso aqui é uma estrada, a estrada antiga de Taperoá, o cemitério antigo de Taperoá é 

aquele ali. Fui pedindo e pedindo até que por fim eles abriram. No fim, tiraram tudo. Não podíamos ficar isolado 

da cidade. Agora eu acho que eles erraram fazer isso aqui. Eles deviam ter feito isso fora. 

E por que fizeram aqui dentro? 

Não sei. Lá fora de alvenaria era melhor. E ficava para a visitação. 

E veio visitação aqui dentro? 
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Veio, mas o diretor era muito rigoroso e não entrava ninguém. 

E depois tinha visitação? 

Sim, tinha guarda que a prefeitura colocou. 

Então, a prefeitura queria que a cenografia ficasse? 

Pra chamar atenção dos turistas, só que com essa madeira não dá. Cupins, a madeira ficou preta cheia de 

bicho. Ele devia ter feito fora e lá podia ser uma atração turística. Essa capela era muito linda, toda de espelho 

por dentro. Mas o prefeito não zelou. Eles não chamavam capela, chamavam centro cultural Suassuna. 

A proposta seria conservar, não? 

Era, mas caiu tudo. Aí, as abelhas italiana fizeram uma colmeia. Tivemos que falar com o prefeito para 

tirar a colmeia. A gente sofreu até com as abelhas. Quando mexiam, as abelhas invadiam as casas. 

E hoje tá meio abandonada, caiu o telhado. 

Agora vai retirar, o novo prefeito vai retirar. Inclusive já começou o movimento. Começou com a ideia 

de fazer uma praça. Foi votada e registrada na Câmara, em votação no nome da minha Tia, Otávia Diniz Farias, 

D. Tina, que era irmã de minha mãe. E essa outra aqui no nome de meu pai Abias Trajano Diniz. Se eles 

realmente fizerem, eu vou tomar conta. 

Já fizeram ali. Colocaram os bancos. 

Mas ali ficou muito mal feito. O prefeito fez em noventa dias, mas não podia ser assim. A placa foi a 

família quem deu. Se aí for derrubado ou cair a polícia até gosta. Tem dia que entra gente ali dentro pra fazer o 

que não presta. Isso é um esconderijo porque tem dia que eu chamo a policia: digo assim, olhe, se vocês não 

tirarem aqueles caras dali eu vou dormir na delegacia aí com vocês. Isso é um esconderijo, tem uns motoqueiros 

que ficam aí dentro. Se tivesse conservado e colocado uma biblioteca, uma capela.  

Começava que horas as gravações? 

Começava cedo, às seis, às  vezes às oito e até uma, duas da manhã. Era um tiroteio danado. Tinha hora 

que eu ia assistir e tinha hora que eu dormia. 

Houve muita festa dos atores nas ruas? 

Fizeram muita festa, incomodavam os vizinhos, eles bebiam, ficavam gritando nas ruas. Tinha um bar 

de Jesus, ali era demais. Toda noite era festa e o povo não aceitava. O vestuário era aqui perto. E meu primo 

tinha aquele curral e ali fumavam muita droga, direto, direto. A empresária da produtora  de São Paulo disse logo 

a mim, aqui essa equipe tem de tudo, tem maconheiro, viado, tem de tudo. Era muita coisa. Homem beijando 

outro homem, sapatão tudo na frente de todo mundo. Isso chocou Taperoá. A maconha então. A noite quando era 

fechado e tinha um guarda ali. De repente lá vinha o guarda correndo e eu disse por que? Aí ele disse, não tem 

um homem ali, um ator, baixinho querendo me agarrar? O guarda passou o resto da noite em cima do pé de figo. 

Na ponte ali eles faziam muita coisa. Começou os serviços antes de agosto e terminaram em janeiro. Seis meses. 

Muita coisa linda, as cavalarias, as quadrilhas, uma carroça linda. Agora deixaram muito dinheiro no comércio. 

Era muita gente pra alimentar e todas as noites eles estavam nos bares, restaurantes. Festa, bebida. Tenho um 

primo que tem um sacolão de fruta que ele começou a trazer um caminhão de fruta e verdura de Campina e não 

dava. Meu irmão, que tem comércio, vendeu muito descartáveis. A população aumentou. O tecido era comprado 

na loja da minha tia. Teve gente aqui que construiu um restaurante depois que terminou tudo. Eles pagavam a 

todo mundo que participava, eu ganhei como figurante. Fiz conhecimento. Fui para o rio e me deram os telefones 

deles e quando eu fui pra casa de minha irmã que mora no Rio eu liguei pra eles e eles foram me visitar e 

mostrar o Rio. Luis Fernando me elogiou nos jornais. Ele adorava um doce de batata. E eu saí no vídeo show, no 

fantástico, na TV Paraíba, em tudo que vinha pra ser entrevistado eu estava lá. Fui muito entrevistada, muito 

mermo. No ultimo dia de filmagem veio o governador Cássio Cunha Lima. O helicóptero baixou aí, teve banda 

de música, o prefeito. Teve forró, banho de champanhe. A despedida teve tanto choro. Tirei tanto retratos com 

eles. 

Nessa visita de Cassio, é verdade que ele pediu pra conservar a cenografia? 

Pediu, só que se fosse de alvenaria, mas madeira. A coitada da minha prima, a casa dela fechada, até 

cobra tinha dentro. 

Vocês aguentaram muito tempo? 

Chovendo e aquele troço na parede da gente. Fomos pra justiça e ganhamos a questão para tirar aquele 

troço das casas da gente. Tava tudo acabado. O prefeito queria fechar isso aqui e a passagem ser por traz das 

casas da gente e a gente não consentiu. O juiz era Dr. João, na reunião na Câmara, com meu primo, minha prima. 

Então Dr. João disse que tinha que ser retirado, já que a firma não tirou. Pode retirar agora. O prefeito se retirou. 

Isso não é histórico, deve ser retirado. Tava muito feio. Você sabe o que é a picada do barbeiro? Eu morava 

dentro de um cenário, era tanto santo, tanta coisa do museu de Areia. 

No final de tudo, a senhora deve ter sentido um vazio. 

Muito grande. Depois ficou um guarda vigiando. Mas teve que tirar uma parte do cenário de cima da 

minha calçada, porque tinha que passar os carros pra cadeia. O juiz disse: é proibido passar até bicicleta em cima 

da calçada. Isso aqui é de passagem. 

Quem foi que escolheu esse lugar? 
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Acho que foi Suassuna. Ele veio diversas vezes. Participava, assistia. Vinha os professores da 

Universidade pra falar com ele. 

Com o é seu cotidiano? 

Desde que fiquei viúva, faz 39 anos. Eu voltei pra dentro de casa pra cuidar de minha mãe e meu pai. 

Agora eu estou só. Só tinha um filho que foi pra Brasília e hoje trabalha na Justiça, é advogado do Tribunal de 

Justiça de Brasília. Todo ano eu vou pra lá. Ele tem diploma. Foi de menor e enfrentou a vida. Vou à missa, fazer 

feira, vou pra Campina Grande, Rio, todo ano. O hospital daqui cresceu e agora faz até cirurgia. 

O que a senhora mais gosta de Taperoá? 

Das amizades que tenho da minha família. Adoro minha terra. Adoro Taperoá, vou passear nas casas de 

meus parentes fora, mas meu lugar é aqui. 

E o que a senhora não gosta ou que poderia melhorar? 

Muitas coisas erradas aqui dentro, bagunceiro, tem gente fumando maconha, craque. E os vadios não 

querem trabalhar, só querem beber e fazer o que não presta. Isso é triste. As vezes até tenho medo de sair e ir na 

casa de minha irmã. Teve vários assaltos aqui. O Banco do Brasil, os Correios e não foi só uma vez não. 

Mataram um sargento e o guarda do banco. 

Depois que a minissérie passou houve mudança na cidade? 

Quando eles estavam aqui era uma festa. Hoje a gente vive isolada. De noite assisto TV, fico na 

calçada, vou à casa de uma prima conversar. Os guarda da cadeia cuidam de mim. Tenho o telefone deles. Já me 

socorreram e me levaram pro hospital. Quando tenho insônia, vou e rodo dentro dessa praça. Meu sono é muito 

pouco.  
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ANEXO II – Entrevista com Balduino Lelis, Morador da Comunidade Chã da Bala  

 

 

Balduino, que tipo de rupturas aconteceu em Taperoá com a cenografia da minissérie Pedra do Reino? 

Como se deu a mudança nas pessoas? 

  Taperoá é uma cidade prédisposta a acontecimentos renovadores. Embora aparentando uma cidade 

fechada geograficamente, fechada em termo de cultura própria. É uma cidade diferente. Ela é festiva e produtiva 

no que diz respeito ao teatro da vida, por isso é diferente das demais. Taperoá é uma cidade onde todas as 

pessoas tem apelido, conforme o comportamento de cada um. Por exemplo, Mutum, Netuno, Delegado, Doutor, 

Teoria, Zé Sabugo, Zé do Mato. Cada lugar. Taperoá não tem bairro, tem umas divisões. Homogeneíza-se por 

algumas casas pobres. No centro da cidade temos as residências em art nouveau, a influência do povo francês 

trazido de Recife e João Pessoa. No frontispício das casas aparecem símbolos judaicos, porque o início da cidade 

foi fortemente influenciado por pessoas dessa tradição. Tem todas as tramas de judaísmo. Lá tem as práticas de 

dar banho no defunto, a roupa do defunto tem relação com o que a pessoa representava. Os caixões azuis e 

brancos para crianças e virgens. Tem o hábito de tirar os defeitos do povo de lá e colocar nos outros. Todo 

mundo se incorporou no movimento da minissérie sem problemas. A cidade se transformou. Naquela rua por ser 

larga, foi escolhida. Os marceneiros  que foram selecionados, foram meus alunos. Quando eles começaram a 

fazer a cenografia e começaram fazendo os frontispício, eles perceberam que era uma cidade tumular. Nós 

tínhamos mestres de construção que usavam terno. 

De quem foi a ideia de fazer a cenografia sobreposta nas residências? 

Por uma questão de sustentação, de suporte. É muito mais fácil aproveitar uma estrutura já pronta para 

fazer uma posição do material. O que se inovou foi a posição de certas características tumulares tiradas do 

cemitério de Taperoá. Por que o diretor queria criar uma coisa diferente, ele pesava 50 anos pra frente. Aquilo 

não era filme para hoje nem para televisão. Quando eu vi a coisa acontecendo eu percebi que aquilo era muito 

bom. Vai ser um desastre e foi, tecnicamente é muito bom e bonito, mas tá fora do gosto e da cumplicidade, não 

tem o rosto do povo, tem muita erudição. Eu tenho a certeza que Ariano perdeu a oportunidade de abrir uma 

janela para a obra dele. A Pedra do Reino é um livro muito erudito, vicentino, muito Gil Vicente. Se o enredo 

tivesse descido para a paisagem do lugar, o rosto do povo, a voz do povo e a simplicidade de Ariano quando 

descrevia os personagens falando. O diretor pincelou todo o filme de uma aquarela de tons opacos dos rostos das 

pessoas e encheu o ambiente das imaginações dos cavalos e das  fantasias. 

Como as pessoas tiveram de sair de suas casas para construir a cenografia? 

As pessoas foram para casas de parentes. Eles saíram por questão de interesse financeiro, com exceção 

de dois ou três parentes meus. A minha casa foi invadida por técnicos, foi um quartel geral do set e depósito de 

cenografia. Como produtor cultural de filmes que já fiz, minha casa não é nunca foi uma casa normal. Todo o 

material que eles podiam usar, como pratos, imagens, cama, urinol, nós colocamos à disposição. Durante esse 

tempo, eu levava uma vida normal, porque somos do ramo e também porque isolamos a parte da vida cotidiana 

com um tapume de madeira e, assim, todos entravam e saíam sem contrariedade para minha família. Eram 

costureiras, técnicos ou atores que iam entrar, se vestiam e saíam par a cena. Eles ficavam à vontade e nós, 

reservadamente, também. Como as outras casas também. A grande alegria era estar participando daquilo como 

se fosse um grande teatro. Taperoá adora circo, bate palma pra tudo, é um campo aberto para qualquer coisa do 

espetáculo. Eu sempre disse que Taperoá sempre foi uma cidade cenográfica, eles são quem não entendem isso 

quando destroem a arquitetura das casas. 

Mas a minissérie deu uma notoriedade a Taperoá. Lembro-me que quando terminaram as gravações, o 

governador esteve lá e apareceu uma nota que a prefeitura ia preservar a cenografia. 

Não sei, mas não se podia preservar uma cenografia, não havia a menor possibilidade, madeira 

compensada, com o tempo ela esfolia, desforra, não havia  a menor possibilidade de impedir que ela se 

destruísse. O tempo é um pintor de ruínas, embora eu seja uma pintura do tempo. Primeiro, eles fizeram uma 

cenografia no meio da rua, que não podia, nem devia, e nem deve ficar ali. A capela tá servindo de antro de 

pessoas que vão fazer o que não deve. Ela, por si só, será destruída, não se pode contar como coisa perene, 

preservada ou para um turismo aplicado. Muito melhor é fazer com que as casas que têm uma arquitetura 

própria, condizente com a época, fossem preservadas para servir de cenário, como já se serviu. Cinema é 

realidade, uma porta aberta para entendimentos de todas as pessoas que saibam ler ou não. Mas é preciso ter uma 

visão artística para se comunicar com a alma das pessoas. 

Me parece que  foi a ideia de Ariano que pediu para ser feito lá em Taperoá. 

Foi, mas ele não exigiu tudo isso,  assim fortemente. Realmente, tinha um rosto, um entusiasmo 

especial, e a produtora que foi ver a cidade é muito competente para ganhar dinheiro e percebeu o entusiasmo da 

cidade. Achou que a cidade já era, em si, o que ela precisava, simplificava o processo de realização do filme, e 



205 
 

tornava aquilo uma economia maravilhosa. Foi isso o que aconteceu. Todo muito foi trabalhar, se vestir de 

rezadeira, fazer a festa dos cavalos. 

O Ariano visitou a cidade durante as gravações. 

Sim, teve lá, visitou minha casa, conversamos, batemos papos, teve também o Bráulio Tavares. A vida 

permaneceu normal, Taperoá não se espanta com nada nem com a seca de 4 anos. 

Por que  aquela rua é chamada de Chã da Bala? 

É porque Taperoá é uma cidade envolvida por lenda. É, Taperoá é uma lenda, um estado de espírito. O 

nome de Batalhão, o antigo nome de Taperoá, foi escolhido assim porque teria acontecido uma grande batalha ali 

na lagoa do sal entre os Legalistas e os Carambolas, isso foi dito por Coriolano por Celso Mariz, só tem um 

detalhe, isso nunca aconteceu. Eu tenho documentos de 1708 onde um juiz diz numa carta precatória para São 

João do Cariri, que era a comarga de Goiana, nessa época estávamos unidos ainda a Pernambuco. O domínio dos 

Albuquerques, Cavalcanti. As famílias são muito interligadas, da Paraíba, de Pernambuco, são quase as mesmas 

coisas. Taperoá é uma cidade que vive de lendas e nada no mundo faz com que ela mude o jeito de ser.  Veja que 

a televisão exerce uma influência muito grande em hábitos e costumes. Mas em Taperoá ainda tem gente que faz 

culto ao diabo em cima da serra do Bico, onde vocês estiveram filmando. Tradição dos índios Kiriris que viviam 

lá. O que nós coletamos de crendices, lendas e causos.Por exemplo, quando uma incelência acontece, somente as 

mulheres ficam dentro de casa, os homens vão beber num botequim. É assim que se festeja a morte em Taperoá 

e era assim que os índios também faziam. É um sincretismo de dois povos. A farra de bebedeira no botequim é 

muito forte, enquanto as carpideiras, as rezadeiras, lá dentro, cantam glorias, fatos e feitos do defunto.  São as 

incelências. Quando chega as mais velhas, cessam as incelencias. Ninguém entra dentro da casa para beber água 

do pote daquela casa, nem o pessoal que está cantando dentro. Traz água de fora. Aquela água tá maldita, 

somente quando termina o enterro aquele pote é esvaziado, joga água fora, lava e deixa o pote três dias do lado 

de fora. Se pega o defunto e coloca os pés em direção a porta de saída, para a morte não voltar e pegar outro da 

casa. Corta-se as unhas do defunto, dá um banho no defunto, veste o defunto. Só os homens carregam o defunto 

e as mulheres seguem em silênci,o lá atrás. Não aquilo que apareceu na Globo. 

Você acredita que na televisão o que o diretor mostrou foi uma coisa alegórica enquanto Taperoá é real? 

As pessoas que esperavam ver algo na televisão parecido com o Auto da Compadecida, que é uma comédia, 

que virou filme, e embora se passe também em Taperoá e foi feita de outra forma. Eles esperavam que fosse 

acontecer também de uma forma popular e alegre como aquela comédia, mas A Pedra do Reino não é uma 

comédia, é uma epopeia. 

A Pedra do Reino é uma epopeia contada para a televisão de uma forma plastificada. A arte plástica do 

diretor Fernando usada por ele no cinema. 

É como as histórias alegóricas da Pedra do Reino de Ariano Suassuna. É também, um tapete de fatos e 

coisas que ele coletou não só de Taperoá, mas de todo o Nordeste. Ele começa na cadeia de Taperoá e não parece 

sair dela, e aquela história do pai morto, que é do próprio pai de Ariano. 

Tem tudo ali dentro. Ali é a vingança declarada pela morte do pai, ele se transforma num arauto de suas 

próprias mágoas. Mostra ao povo uma obra dele. Coisa que o diretor Fernando não conseguiu mostrar, aquilo 

que ele queria que fosse visto, mas não conseguiu. Porque  sentimento, tristeza, ódio, é muito difícil de passar no 

cinema. Só quando você coloca o rosto do ator em primeiro plano. Por que os olhos são o espelho da alma. A 

mágoa de Ariano saiu de lá do fato trágico, porque o pai foi assassinato de forma violenta, como são violentas 

todas as formas de assassinato. Mas o pai não teve culpa nenhuma, morreu inocente. Foi uma vingança onde ele 

não teve nenhuma culpa. O João Suassuna não entrou no enquadramento do sistema de eleição, ele governou de 

forma tranquila, sábia, modesta, havia muito pouco dinheiro naquela época. Cada um de nós tem uma forma de 

sofrer, somos uma miscigenação, e antes de tudo viemos dos negroides, somos todos negroides transformados.  

Taperoá antes da minissérie tinha um hotel e hoje como está? 

Hoje tem seis pousadas e dois hotéis. 

Então houve uma demanda depois da minissérie? 

Tem dois momentos. Como centro geográfico, ela ganhou a agência do Banco do Brasil e isso trouxe 

muita gente de fora. Teve um assalto aqui no BB e ninguém correu com medo dos tiros. Todos queriam ver o 

desenrolar dos fatos, queriam ver o espetáculo. Inclusive os bandidos tomaram  a cenografia como suporte para 

trocar os tiros com os soldados. Eles erraram a saída de Taperoá. Porque Taperoá é uma cidade dos quatro 

caminhos. Rio Grande Norte, Pernambuco, Ceará e João Pessoa. A minissérie teve importância relativa e 

proporcional aos que dela fizeram parte, a alegria e expectativa de ver o sucesso do filme como O Auto da 

Compadecida. Depois da exibição do primeiro capitulo, ninguém mais de Taperoá queria ver o filme. O fato de 

eles não aparecerem, das pessoas que fizeram, nem da fantasia que eles tinham vivido. Os cavaleiros, aquela 

poesia dos doze pares de França, aquilo é muito respeitado pelo povo. Eles não se reconheceram na minissérie. 

Balduinio como vive o homem comum de Taperoá. Que ele faz pela manhã, à tarde e à noite? Como é 

seu cotidiano? 

O cidadão comum vive a parte da manhã na rua. Até o meio dia, quase 11:30, e ele volta pra casa, 

almoça e faz a cesta ate as três da tarde. Coisa também de índio que gosta da noite e da oca. Aqui só se sai mais à 
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noite, as ruas ficam cheias de gente. Alguns saem da igreja e vão para as pizzarias, os barzinhos, as lan house 

estão sempre cheias. Coisas da contemporaneidade. Em Taperoá todo mundo está plugado, tá ligado na internet. 

O que acontece em Taperoá se sabe automaticamente em São Paulo e os comentários  voltam de São Paulo. A 

internet é uma coisa que homogeneizou a comunicação, criou uma situação nova de entendimento das coisas, 

amadureceu as ideias adormecidas do povo, tirou o povo de uma idade temporal para outra idade completamente 

diferente saiu de 30 km para 100 km, saiu do jumento para a moto, todo mundo tem uma moto. Todos eles 

sonham em ir trabalhar no Rio de Janeiro e voltar com uma moto. O crack também chegou a Taperoá. Taperoá já 

tinha o álcool, agora tem o crack. 

O que mais gosta de Taperoá? 

Ter nascido lá. 

E o que você não gosta? 

A divisão partidária das pessoas. 
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ANEXO III – Entrevista com MA, Moradora da Comunidade Chã da Bala.  

 

A senhora podia me responder algumas perguntas? 

Não, eu não posso. Por favor, não grave nada, não quero falar. Eu sofri muito. Eles casaram e 

batizaram. Tinha a turma terrível, os trabalhadores da produção. Eu não gosto de declarar essas coisas, não. 

Desculpe. Eu tenho fé em Deus que outra dessa não acontece. Desligue esse gravador. 

A senhora sentiu-se invadida? 

Totalmente. 

E depois que do cenário na sua frente, a senhora gostou? 

Queria se apossar da minha casa. Minha casa é histórica, eu não posso mexer nela. Aqui tudo é antigo, 

do ferrolho ao parafuso. Aqui ainda é do tipo de trave. Ouvi dizer que eles querem voltar. Mas agora vai ser 

diferente. Eu sou sozinha aqui. E eles queriam que eu saísse, eu disse saio nada, não tem ninguém que me tire 

daqui. Eu realmente não tenho muitos móveis e eles queriam que eu saísse. Botava as mãos na cabeça. Vou pra 

onde? Fiquei três meses presa aqui, só saia por trás da casa. 

A sua fachada mudou? O que era? 

Era como se fosse um móvel. Como uma ponte e colocava uns santos. Não gosto nem de falar. 

Passou quanto tempo pra tirar? 

Seis meses. O prefeito fez uma reunião e assegurou esse cenário que ficasse e sem pagar aluguel. E 

agente a sofrer nesses seis meses. Eles queriam tombar pra ficar. Tava tudo estragado. Morcego. Quando eu ia 

varrer encontrava tudo o que não queria, até mijo. Teve morador que saíram. Pagavam um salário. O promotor 

saiu e deixou até a empregada, alugou por 100 mil e recebeu 40 na hora. Os atores ficavam hospedados lá. Luis 

Fernando ficou hospedado na casa de Maria Rita, que é família de Ariano Suassuna. Na minha última janela ali. 

Eles fecharam a saída da água da chuva e quando eu vi tava a água entrando dentro de casa. E eu saí dez horas da 

noite debaixo da chuva, de relâmpago com alavanca na mão pra quebrar e pra água sair, senão minha casa ficava 

inundada. Era tanto pé de xique-xique, tanto catravagem, resto de animal morto, as ossadas. Aquele povo era 

doido. Eles transformavam tudo, era muito bonito tudo. O que era ruim era a convivência do pessoal que 

trabalhava, queriam ter todo o direito, toda a intimidade. E eles eram estranhos pra mim. 

Como forçou o telefone daqui? 

Eu sofri muito. Mas liguei pra telefonia e eles voltaram a ficar por cima. Agora a energia ainda está pelo 

chão. Para comércio foi muito bom. Eles ganharam muito dinheiro, as costureiras, as padarias. Eu sustei três 

meses d‘água. Tinha quase 60 homens trabalhando aqui e a pedir água. D. Maria me dê água. Vinha só um 

garrafão. Eu colocava um balde com seis latas d‘água e eles misturavam. Fazia gelo com caçarola na geladeira. 

Outra dessa não acontece. Aquela casa ali era onde eles se reuniam pra fazer a maquiagem e o cabelo. Quando a 

dona voltou tava tudo entupido de cabelo. Ela teve que abrir todo os esgotos. Houve tanta parte bonita que não 

passou. Só passou o que não era bonito. Teve uma missa em latim concelebrada com tantos padres e só saíram as 

coisas feias.  

A senhora quis fazer parte? 

Deus me livre. O primeiro capítulo começava a filmar às sete horas e quando dava certo ia terminar uma 

ou duas horas da tarde. Aqui foi muito dinheiro enterrado. Foi muito bem feito, eles trabalham muito bem. 

Gostei das coisas boas, a gente teve acesso a tudo. O Luiz Fernando me perguntou, a senhora tá gostando, e eu 

falei não, a gente tá trancado e não vê nada, então ele chamou Sr. Alcides e disse, os moradores vão assistir a 

tudo. Assim foi. 

E essa cenografia no meio da praça? 

É muito bem feita. É um alicerce tão profundo, é uma construção linda. Lamento acabar com ela. A 

pedra e cal. Podia aproveitar e fazer uma coisa qualquer aí. Na campanha política eu pedi a mulher, que era do 

lado da gente, que ele fizesse uma capela. Mas ela perdeu e o prefeito não ligou. Era um tipo castelo. Essas 

texturas, vieram um pessoal de Patos fazer. Quando eles chegaram, eu ia fazer uma garagem na frente da minha 

casa. Mas o arquiteto chegou e disse, eu lhe peço pelo amor de Deus, sua casa já foi filmada e levada pra Globo. 

E me mostrou. Depois ele chegou à minha casa e disse, a senhora não pode mexer em nada na fachada de sua 

casa. Ela é tombada pelo IPHAEPB. Foi a primeira construção da rua.  
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ANEXO IV – Entrevista com o Vereador J.H, Morador da Comunidade Chã da Bala 

 

Aqui ficou uma capela sobreposta à sua casa? 

Foi durante seis meses. Eu saí daqui e depois que terminou o filme eu voltei e morei dois anos ainda 

dentro da cenografia. Preservando a cenografia. Era pro Estado ter entrado. Mas eles entraram na justiça e 

ganharam. Como havia uma proposta de preservação, eu preservei. Luis Fernando e Maria Clara conversaram 

com a gente e Cássio, onde chegaram à ideia de preservar a cenografia. Mas com o passar do tempo, a chuva, o 

sol, e tudo que era de animal peçonhento. Abelhas. Ali na Capela tinha uma colmeia, porque aqui é um corredor 

de passagem das abelhas e logo elas se aninharam ali. 

Como era morar dentro de uma igreja? 

Muito bom, eu gostava, pela questão cultural. Porque Taperoá perdeu muito dinheiro com a filmagem 

d‘O Auto Compadecida, porque a história se passa aqui. Mas por uma visão mesquinha de quem governava 

Taperoá na época, não cedeu à Globo permissão para fazer o filme aqui. Por uma questão política. Ariano 

Suassuna é Dantas e assim sendo, adversário de quem tava no poder, que era Farias. A única exigência que a 

Globo fez foi a simples estrutura de fazer fechar ruas. Também ele perdeu e foi cassado pelo próprio irmão. 

Dessa forma, a gente perdeu O Auto Compadecida para Cabaceiras, que ficou uma cidade internacional. Taperoá 

ficou conhecida também pelo Auto da Compadecida, mas não recebeu nenhum dinheiro. A Pedra do Reino ficou 

em torno de 12 milhões de reais investidos aqui. Com a cenografia, vinda dos atores, dos aluguéis. Mas as casas 

foram cobradas muito baixas, em torno de 200 reias. Eu ouvi dizer de um dos produtores que a Pedra do Reino 

foi vendida por 100 mil reais e gastaram 12 mil. Você vê, eles pagavam os caririzeiros em torno de 20 reais o dia 

de figuração. Eles aproveitaram a mão de obra, a pobreza e a boa fé do povo. 

Você sabe que muitas pessoas que ficaram aqui se sentiram com sua liberdade cerceada? 

É verdade, a liberdade cerceada, mas permitida. Nenhuma lei tiraria os moradores daqui. Eu me senti orgulhoso, 

só que apostava que o filme levaria o nome de Taperoá para o mundo. O comércio foi muito bom. Só que trouxe 

rapidamente aqui as drogas e a prostituição. Eu não digo a Globo, mas onde esses atores chegam eles trazem 

isso. Instalou-se imediatamente. Porque os figurantes, os produtores, atores prostituíam as pessoas daqui. Em 

todos os sentidos, no sentido de gays, lésbicas, prostitutas de pessoas que já viviam viciadas nesse estilo de vida. 

Taperoá é uma cidade onde os valores  ainda são preservados e tradicionais. A questão religiosa ainda pesa 

muito. O protestantismo, o católico e o espiritismo. Todas essas religiões preservam esses valores. De repente, 

chegavam os atores, digo isso, porque minha esposa foi contratada pela produção. E vivíamos levando atores pra 

lá e pra cá. E de repente eles queriam fumar droga dentro do meu carro e eu dizia: não, você desce e depois a 

gente segue viagem. Da mesma forma, eles chegavam para os jovens e davam duzentos reais por uma relação 

amorosa e tava tudo certo. Eles se abestalham. A cidade cresceu, ganhou um investimento, especializou-se uma 

mão de obra, porque os orientadores eram muito bons. Ganhou o comércio porque tudo era comprado. 

Isso foi um presente de grego que Suassuna trouxe? 

Não. Não foi um presente de grego. Acho que foi por amor a Taperoá. Mas as coisas negativas fazem 

parte. Quando há uma revolução, uma mudança, tem os ganhos e as perdas. Faz parte o prejuízo. O lado positivo. 

A valorização da mão de obra, um investimento direto de 12 milhões na cidade, onde só tinha aposentados e 

prefeitura com seus funcionários públicos, o comércio cresceu muito, os preços daqui não faz inveja ao de 

Campina Grande. Só que não conseguiram continuar usufruindo desses investimentos. Aqui tem uma igreja e 

podiam fazer um museu de Ariano Suassuna. Vem gente aqui de todo canto todos os dias. 

Quando vocês estavam morando dentro da cenografia, vinha muita gente visitar? 

Vinha, vinha muita gente. Inclusive tinha dois andares de tábuas. As pessoas queriam visitar. Eu tenho 

uma filha e filho que fazem karaté e nós vamos a vários lugares e a gente diz a Taperoá do Auto da 

Compadecida. Eu convivi com o Chicó que se chamava Chico José. 

Quando você percebeu que tinha que tirar a cenografia? 

Ficamos tristes depois de dois anos. Matando cobra, animais peçonhentos, abelhas, e depois tivemos 

que jogar tudo fora. E eles criaram em seis meses. Porque em dois anos não construíram outra em outro lugar? 

Aqui era a maior cenografia da América Latina, fora do Projac. Essa parte aí da rua todos eles ficaram, não 

intrigados, mas com raiva da gente, porque a gente lutava pela preservação. Quando eles ganharam na justiça, 

soltaram fogos. Eu também não tiro o direito deles. Isso é a nossa realidade. Aqui, nós tínhamos uma cadeia que 

eu também preservei com as correntes, cerca de duzentos santos de gesso. A estratégia dessas pessoas era 

comprar o vigia e levaram os santos. Quando sumiram uns dez. Eu chamei os primos de Ariano e ela ainda 

conseguiu salvar uns duzentos. Estão todos na casa antiga de Suassuna. Todo mundo querendo derrubar a igreja 

e a gente segurando. Enquanto eles queriam derrubar a igreja, tiveram uma surpresa que era muito forte a 

estrutura. Toda de cimento com tijolo no piso, dos grandes. Então, tiraram o telhado, que era mais frágil, pra se 

acabar mais rápido. Ali cabem 30 a 40 pessoas. 

Quando víamos na internet e vimos aquela cenografia e quando chegamos aqui... 
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Era um choque. Era um bônus para a nossa questão da educação cultural. Preservar o que se é. Mas as 

pessoas não sabem preservar o que elas representam. 

E agora, o que você acha que vai acontecer? 

Vou dizer, o que os outros querem é que derrubem. E essa parte daqui, as pessoas querem que preserve. 

Talvez faça uma igreja aí. Eu acho que melhor seria fazer um memorial de Ariano Suassuna. Era só fazer a 

cobertura e preservar, e uma pequena praça, e colocaria uma história para inaugurar. Isso é o que eu acho, mas o 

que eles querem é derrubar. Mas o que eu acho que vai fazer é nada.  

Assim como o cupim, o tempo vai comer, como o cupim comeu a cenografia. 

Vítima do nitrogênio. Diz que a grande vítima. Tudo é vÍtima do nitrogênio. As estátuas podem ser de 

bronze o que for e começam em contato com o próprio ar e assim vai se deteriorar e tudo vai se acabar. 

Existiu uma ruptura quando você saiu de sua casa? 

Sim, grande, porém, boa. Boas, porque participamos, eu e minha mulher, na produção. E o trabalho dela 

era assim. Amanhã vai chegar 30 atores, então amanhã tem que ter cinco casas prontas, toda mobiliada com 

cinco empregadas domésticas. Chama eletricistas, encanador. Isso gerou um fluxo. Muito emprego na cidade. 

Deu oportunidade para muita gente, principalmente os pobres. Deu um boom no comércio. Mas eles mudaram o 

dia a dia da cidade. Trouxeram a prostituição. Houve um choque na cidade, de valores, mas também deu vez a 

muita gente de trabalhar. Costureiras, pedreiros, marceneiros. Depois disso, criaram uma associação de 

costureiras de Taperoá e a partir daí conseguiram uma sala, estão investindo em cursos. Deu uma visão que 

empreendimento, que a cidade cresce. 

Eu acredito que houve uma mudança de mentalidade. 

Também. Houve um enchimento de coisas. A mídia chamou atenção para Taperoá. Facilitou até em 

Brasília para a liberação de verbas. Depois d‘A Pedra do Reino. Nesses últimos 4 anos não houve dificuldade de 

trazer verbas através de projetos para Taperoá. Por exemplo: o projeto de revitalização do Rio Taperoá que vai 

até Campina Grande, é um projeto de 133 bilhões, já foram liberados 15 milhões e começou com a ideia nossa. 

Tratando o esgoto de Desterro e Teixeira que depositam no açude de Boqueirão e abastece a cidade de Campina 

Grande. Não acredito numa água boa só com cloração, sou químico, não acredito. Principalmente gerenciado 

pelo poder público. Maleável, tem as conivências e assim por diante. Então Campina Grande não toma água de 

qualidade. Tiramos as fotos, fomos pra casa do prefeito e elaboramos o projeto, fomos pra Brasília com o projeto 

montado e entregamos a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. Na abertura, levamos Ariano Suassuna e 

mostramos um projeto virtual com todo mundo falando, inclusive mostrando os lugares mais poluídos e, por 

último, um depoimento de Veneziano admitindo que bebe uma água de péssima qualidade. Onde a gente entrava 

em Brasília e dizia que era de Taperoá as portas se abriam. Fui eleito cinco vezes consecutivos como vereador, 

durante  vinte anos. Este ano eu perdi a eleição. Três mandados pelo PT. Mas eu não gosto de chegar na casa do 

prefeito e ficar bajulando, eu não tenho que pedir. Eu não tenho o que pedir, tenho um trabalho social e não é 

essa minha visão. Trabalhei vinte anos como professor de química. Saía de moto 03h30min da manhã para 

Catolé do Rocha, chegava as 07h00min, dava aula até doze horas. Duas horas dava aula em Pombal e sete da 

noite em Patos. 

Se hoje fosse fazer novamente a Pedra do Reino, o que você faria? 

Eu abriria as portas. Porque a gente tem plantado essas raízes de um jeito de ser. De jeito de ser cariri 

nordestino de ser. 

O que você mais gosta de Taperoá? 

O jeito pacato de ser da cidade. 

E o que você não gosta? 

A desonestidade política. Eles não valorizam os que realmente vivem a história da cidade. Eles querem 

usufruir independente de partido A ou B. Apesar de avanços dentro de uma espécie de ditadura. Muitos projetos, 

concentração de poder. Não investimentos das pessoas daqui. Mau atendimento à sociedade. Não há um 

investimento na formação do povo. Aqui você começa a administrar e na hora de nomear os secretários, e como 

não há um investimento nas pessoas, você termina colocando pessoas não qualificada, sem capacidade e dar a ele 

uma missão política e vai ficar refém dos marqueteiros para a formatação dos projetos. Ninguém vem de fora 

para ganhar 3 mil reais aqui. Junta desonestidade com falta de interesse. Contrata umas empresas fajutas, desvia 

os dinheiro e o projeto fica pela metade. No Brasil funciona um sistema monárquico, 80% ficam no Federal, 

15% no estadual e 5% no Municipal. Você fica totalmente dependente das verbas para administrar. Você passa 

dois, três anos fazendo projetos. Atrasa tudo na cidade. Por isso que todo mundo que sai quer voltar. Apesar de 

tudo, houve um crescimento de 1000 % em oito anos.    

 

 

  



210 
 

ANEXO V – Jornal do Comércio, PE . JC Online 

 

Segunda reportagem sobre A Pedra do Reino mostra como a população de Taperoá (PB) e de outras cidades 

participa da megaprodução  

 

OLÍVIA MINDÊLO 

Enviada especial  

TAPEROÁ (PB) – ―É uma emoção que não tem palavras. A cidade está renascendo, gente‖. Num discurso 

emocionado à reportagem do Jornal do Commercio, a taperoaense Beatriz Lelis, 27, resumiu o que está 

acontecendo com sua cidade: Taperoá, no Cariri paraibano, tem visto sua autoestima crescer depois que a equipe 

da microssérie (formato com quatro a oito capítulos) A Pedra do Reino, baseada no Romance d‘A Pedra do 

Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta, de Ariano Suassuna, se alojou no município, há cerca de um mês. 

A política de inserção social do projeto Quadrante, que está aproveitando o talento da população local para 

trabalhar nos diferentes núcleos e ateliês da série, é um dos grandes diferenciais da iniciativa dirigida por Luiz 

Fernando Carvalho e é o destaque do segundo dia da série de reportagens do JC, iniciada ontem. Até amanhã, 

iremos destacar o que nos chamou atenção na visita aos bastidores da produção da adaptação de Carvalho para a 

televisão, com previsão de estrear na Rede Globo em junho de 2007.  

Beatriz Lelis, que nem sabia que tinha atriz no nome (e na vida), foi uma das pinçadas do universo 

sertanejo para integrar a história narrada segundo as memórias de Dom Pedro Diniz Ferreira Quaderna, 

personagem principal do livro. Enfermeira de um posto de saúde de Taperoá, ela fará o papel de uma mãe que 

tem a graça concedida ao filho doente depois de oferecê-lo à imagem de Sebastião, figura mítica que permeia o 

enredo de Suassuna e é uma referência constante no imaginário do Sertão nordestino – vem de Dom Sebastiãio, 

rei de Portugal pelo qual todos esperaram a volta após sua morte, originando o culto ao sebastianismo. ―É uma 

cena muito forte‖, comentou Beatriz, que cresceu fazendo danças populares. ―O teatro é mágico. Antes dessa 

experiência, eu não me conhecia. Isso mudou todo o meu olhar‖, atesta.  

Já a bordadeira Maria Aparecida Diniz, 50, está trabalhando no núcleo da figurinista Luciana Buarque, 

pernambucana radicada no Rio de Janeiro. Como Beatriz, Aparecida também passou a vida em Taperoá e jamais 

tinha feito trabalho semelhante. ―Eu bordo há 30 anos, mas sempre fiz enxoval de casamento e bebê. Estou 

achando diferente‖, contou Aparecida enquanto bordava uma peça para A Pedra do Reino. A costureira Maria 

José Ramos, 38, também foi uma das que ganhou trabalho com a chegada da Academia de Filmes, produtora 

independente que está à frente da microssérie. Ela costura há 15 anos e ficou feliz de ser escolhida: ―Chama 

muito atenção esse trabalho, é muito atrativo. Estar nesse meio é muito bom, estou aprendendo‖.  

Em cada núcleo da megaprodução, orçada em mais de R$ 2 milhões (cerca de 400 mil reais cada 

capítulo), há alguém de Taperoá, de um município vizinho, de estados nordestinos. O de figurino, por exemplo, 

conta com 12 pessoas da população local, enquanto o de arte lança mão de 20, entre artesãos, artistas plásticos 

etc. Na cidade cenográfica que está em construção num espaço de cerca de 2.500 m², todos os pedreiros e 

marceneiros, por exemplo, são do Cariri paraibano. ―Aqui não tem cinema, não tem teatro, a cultura é 

desvalorizada. O jovem só tem duas alternativas: ou sair para beber ou ir para boate. E se a gente tirar isso, vai 

dar o que como alternativa?‖, ressalta a importância do projeto Beatriz Lelis. Para o ator Flávio Rocha, de 

Tuparetama (PE), essa estratégia do projeto é a única maneira de fugir do clichê nordestino na TV. É. Esperamos 

por isso.  

Diretor de arte transforma sobras em magia 

A linha politicamente correta está tão arraigada à produção de Luiz Fernando Carvalho que a criação 

consciente vai além da inserção dos habitantes da região na equipe da microssérie A Pedra do Reino. Exemplo 

forte dessa linha de trabalho é o núcleo de arte, capitaneado pelo artista plástico cearense Raimundo Rodriguez.  

Grande parte das peças que o diretor de arte vai utilizar para compor as cenas da  microssérie que vai 

contar a história mítica de Quaderna, ao relembrar a sua vida sertaneja após ser preso pelo Estado Novo, está 

sendo confeccionada a partir de sobras, restos de materiais ou objetos reaproveitados.  

―A intenção não é ecológica, pode até ser que a consequência seja essa. A questão é o conceito mesmo 

do meu trabalho, de buscar a alma perdida das coisas, de reciclar os sentimentos‖, explicou Rodriguez ao JC.  

Armaduras e coroas dos cavaleiros da cena da Cavalgada, por exemplo, são feitas de latas 

reaproveitadas. ―A lata é o carro-chefe. Lata é ótimo, vira ouro‖, disse. Sobras de palhas de milho, caixas de 

papelão e embalagens de alimentos se transformam em peças únicas de esculturas de cavalos. Uma das 

vestimentas de guerra, inspirada nos samurais, foi elaborada, por exemplo, com palitinhos de sorvete. ―Todos os 

materiais e objetos já foram utilizados. O que nos interessa é o significado, o símbolo das coisas, e cada objeto 

traz a essência do universo e tem que contar a história‖.  

Carcaças de animais achadas na estrada, assim como couros de bicho morto também foram parar na 

casa do núcleo de arte – por sinal, a mesma onde Ariano Suassuna viveu até 15 anos. O interessante é que os 



211 
 

ossos e as carcaças de bodes, bois e de outros animais estão ganhando vida nas mãos do mamulengueiro 

pernambucano José Lopes. Ele foi contratado pelo núcleo de Rodriguez para contribuir com a magia da 

microssérie. O material tem feito surgir criaturas parecidas com pássaros pré-históricos, dragões e seres de outro 

mundo, que se mexem e serão utilizados pelos atores, ―como uma extensão de seus corpos‖.  

Na verdade, não só o núcleo de arte, mas o de cenário, caracterização e figurino estão orientados a 

trabalhar com materiais reaproveitados ou envelhecidos, para que eles deem o tom da irrealidade e da 

imaginação que perpassa o romance. A memória é a tônica, não é à toa que a cidade cenográfica vai ser toda 

branca, como um ―grande fóssil‖. (O.M.) 

Diretor aposta em novos talentos da região 

O ator pernambucano Irandhir Santos, 28 anos, foi um dos escolhidos pelo diretor Luiz Fernando 

Carvalho para integrar o elenco de cerca 60 atores que irão atuar na microssérie A Pedra do Reino. Há cinco 

anos habituado aos palcos de teatro, ele terá nada menos que encarnar o protagonista da história, Dom Pedro 

Diniz Ferreira Quaderna, ou Quaderna.  

―Estou encarando a tarefa com tranqüilidade e serenidade. É muito prazeroso, é um grande presente 

dado surpresamente por Luiz (Fernando Carvalho)‖, comentou o ator que conheceu o diretor há três anos. 

Irandhir já rodou 14 estados brasileiros pelo projeto Palco Giratório, do Sesc, com a peça Quem tem tem medo. 

Além disso, fez uma participação no filme Cinema, aspirinas e urubus, em Baixio das bestas, que deve estrear 

este ano, além de curtas-metragens pernambucanos. Esse é o primeiro trabalho para TV, em seus quase sete anos 

de carreira.  

Nascido em Barreiros e criado em Limoeiro, ele diz que sempre foi um leitor da obra literária e 

dramaturgia de Ariano, mas nunca havia passado pelas páginas de A Pedra do Reino. ―Agora acho a grande obra 

de Ariano‖, disse. Ele explicou que Carvalho faz, no texto, brincadeiras com tempo e espaço para cumprir uma 

tradução visual da narrativa em primeira pessoa.  

Assim como os demais, Irandhir está passando por um laboratório de preparação de atores, com ensaios 

e exercícios com corpo, máscara e outras estratégias para afinar o elenco, que também está recebendo aulas de 

dança.  

Outros pernambucanos também estão no elenco, como é o caso de Prazeres Barbosa, Roger de Renor, 

Renata Rosa, Mestre Salustiano, Walmir Chagas, Hermylla Guedes, Abdias Campos e Flávio Rocha, ator 

desconhecido de Tuparetama, no Sertão pernambucano. Há também gente da Paraíba, do Ceará, da Bahia e do 

Rio Grande do Norte. Alguns são já conhecidos, como os paraibanos Luiz Carlos Vasconcelos (Baile perfumado, 

Eu, tu, eles) e Servílio de Holanda, ator excepcional da peça Vau da Sarapalha, há quase 15 anos em cartaz.  

Taperoaenses também foram pinçados por Manoel Constantino, responsável pela produção do elenco (casting). 

Os figurantes, ainda em processo de escolha, serão todos da cidade. Ao todo, são cerca de 70 personagens 

atuando na microssérie. É aguardar para ver. 

 

 


