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Introdução

Quando me inscrevi para o 41º Encontro Anual da Anpocs em abril desse ano,
submeti um resumo e um resumo expandido que assumiam um caráter parcial no que se
refere aos seus resultados e conclusões. Enquanto pesquisa em andamento, ainda que
oriunda de outros três anos de campo, esperava-se que poderiam surgir situações
imprevistas, limitações ou novas demandas por parte dos próprios interlocutores da
pesquisa.
Cinco meses depois e essa possibilidade se concretizou, o que não significa que o
projeto inicial tenha sido descaracterizado. Pelo contrário, a metodologia exploratória em
Antropologia Visual, tomando por base Claudine de France (1998), José da Silva Ribeiro
(2004) e Annie Comolli (2009) prevê que os pressupostos e embasamentos antes
utilizados poderiam, porventura, ser modificados no decorrer e após o campo pelas
especificidades e necessidades apresentadas.
“A tendência exploratória centra-se na imagem e constitui um método de pesquisa
a partir desta como ponto de referência, como objecto de análise, como instrumento de
avaliação, confirmação, controle” (RIBEIRO, 2004, p. 143). Assim, o presente trabalho
continua a se propor a trazer uma reflexão sobre a produção e utilização de imagens a
partir das performances de uma fanfarra da cidade de Rio Tinto, Litoral Norte da Paraíba:
a Fanfarra Antônia Luna Lisboa.
Inspirado pela vivacidade do campo – realizado no período em que este texto foi
escrito – trarei descrições brutas da pesquisa em antropologia fílmica (FRANCE, 1998)
que realizei dentre os meses de julho e setembro de 2017, junto à Fanfarra Antônia Luna
Lisboa tanto em Rio Tinto, como em Mamanguape – PB, Itapororoca – PB e Carpina –
PE, um material que estimo contar com no mínimo 400 fotografias e três horas de
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registros audiovisuais, somados às exatas 460 fotografias e mais de cinco horas brutas de
gravações de vídeo compostas em 2014, 2015 e 2016.
Isso nos dá o gancho para acrescentar que as foto-elicitações e áudio-vídeoelicitações com as integrantes e os integrantes da fanfarra, igualmente anunciadas no
resumo expandido, tiveram que esperar pelo momento posterior aos ensaios e
preparações que culminaram nos desfiles cívicos e encontros de bandas de setembro e
outubro.
Do mesmo modo, peço que as conclusões e reflexões aqui contidas sejam
interpretadas como incipientes, ainda que eu esteja me servindo em grande medida dos
esforços coletivos praticados no Grupo de Pesquisa Antropologia Visual, Artes,
Etnografias e Documentários (AVAEDOC), do qual sou membro, no âmbito do
Laboratório de Antropologia Visual (Arandu), localizado no Campus IV da UFPB, em
Rio Tinto, onde me tornei bacharel com habilitação em Antropologia Visual e onde agora
sou mestrando em Antropologia Social, sendo bolsista CAPES/CNPq do Programa de
Pós-Graduação em Antropologia da UFPB – Departamento de Ciências Sociais –
CCAE/CCHLA.
Assim sendo, refiro-me aos projetos que participei nesse âmbito institucional,
chamados Município de Rio Tinto e TI Potiguara: explorações iniciais de Antropologia
Visual (CNPq 03/2009), com o plano de pesquisa Memórias da fotografia e do cinema
em Rio Tinto (PIBIC, 2012-2013), e os planos Memórias e imagens de bandas de música
em Rio Tinto (PIBIC, 2013-2014), e Ver e ouvir: memórias de músicos em Rio Tinto
(PIVIC, 2014-2015), ambos integrantes do projeto Acervos e Antropologia Visual:
diálogo e conhecimento das imagens na região de Rio Tinto – PB (CNPq 43/2013), todos
eles coordenados por Dr. João Martinho Braga de Mendonça.
Estes me levaram ao projeto que resultou no Trabalho de Conclusão de Curso
Ofício e performance do músico no desfile cívico de sete de setembro em Rio Tinto:
aproximações antropológicas (2016), ao curta integrante desse TCC, A música e as
bandas no contexto do desfile cívico de Rio Tinto – PB (2016, 12:59), e atualmente ao
plano de pesquisa de mestrado Performances da fanfarra no contexto do desfile cívico de
Rio Tinto, também orientados por professor João.
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Destaco ainda Agnaldo da Silva Mendes, 2 grande colaborador e amigo, instrutor
da fanfarra de que escrevo, bem como sua esposa, Vânia Lúcia de Asevêdo, pratista na
fanfarra; as integrantes e os integrantes da fanfarra em si, dos quais não citarei nomes por
motivos de eventuais ciúmes, mas que além de suas qualidades musicais e artísticas se
demonstram grandes observadores e colaboradores; Dr. João Martinho Braga de
Mendonça, professor, orientador e amigo de longa data; Geraldo de França Alves Júnior,
companheiro, amigo e colaborador de pesquisa como inestimado fotógrafo e cinegrafista;
e tantas amigas, amigos, colegas, professoras, professores e familiares.
Este paper se organizará da seguinte forma: no próximo subitem apresentarei a
Fanfarra Antônia Luna Lisboa, descrevendo seus integrantes e como se organiza; a
seguir, descreverei a proposta, a montagem e algumas implicações imagéticas do curta A
música e as bandas no contexto do desfile cívico de Rio Tinto – PB, citado a pouco, e que
será exibido na Mostra de Filmes do presente encontro da Anpocs, na sessão do dia 24 de
outubro; e por fim, algumas rápidas conclusões, apontando os rumos que a pesquisa está
tomando.

A Fanfarra Antônia Luna Lisboa

Dentre os meses de julho a setembro floresce em Rio Tinto uma comunidade
musical
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composta por bandas marciais, fanfarras e bandas de música, por ocasião dos

desfiles cívico-militares da semana da pátria e de encontros de bandas realizados em
outras cidades após o primeiro de setembro. A Fanfarra Antônia Luna Lisboa,
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Doravante chamado de Seu Agnaldo.
Após refletir sobre crítica recebida de Dr. João Bittencourt (ICS – UFAL), Me. Amaudson Ximenes
Veras Mendonça e Dr. Marco Aurélio Paz Tella (UFPB), coordenadores do GT Expressividades juvenis e
suas relações com a música no VII Simpósio Internacional sobre a Juventude Brasileira (Fortaleza, 2017),
passei a utilizar o conceito de comunidade musical ao invés de cena musical, pois segundo Will Straw o
conceito de “cena” leva em consideração “(...) a circulação de bens culturais e a variedade de pontos –
geográficos, institucionais, econômicos e afetivos – nos quais esses bens encontram usuários e
consumidores” (STRAW, 2012, p. 4), quer dizer, cotejando um aspecto de produção e consumo musical
não condizente, pelo menos em Rio Tinto e Mamanguape, com suas bandas marciais e fanfarras. No
entanto, mesmo essa noção de “comunidade musical” de que Straw faz uso me pareceu suspeita após uma
primeira leitura, já que sua afirmação de que “(...) esta tende a centrar-se exclusivamente nas relações entre
pessoas (e não nas relações entre pessoas e lugares, coisas e processos)” (ibidem, p. 8) soou um tanto
fechada e destoante para com um fazer musical que se dá em contexto de um ritual nacional como o da
Semana da Pátria, bem como da intrincada relação entre as bandas e a comunidade em que se
desenvolvem, ou ainda, entre as bandas e as administrações municipais a que respondem e dependem, por
exemplo. Estas são questões urgentes que, pelo menos por enquanto, deixarei para outro momento.
3
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pertencente à escola de mesmo nome da rede municipal de ensino, é conhecida por ter
sido a primeira fanfarra a ser formada na cidade, em 1990.
Segundo me ensinou Seu Agnaldo, em Rio Tinto são fanfarras aqueles conjuntos
musicais que tocam não só dobrados, um “(...) repertório típico das bandas brasileiras”
(GRANJA; TACUCHIAN, 1985, p. 29), como também músicas populares,
principalmente aquelas que estão fazendo sucesso no momento. Em 2017, por exemplo,
fez parte do pot-pourri da Fanfarra Antônia Luna Lisboa as músicas Despacito, de Luis
Fonsi Feat. Daddy Yankee, Paradinha, de Anitta e K.O., de Pabllo Vittar.
Isso significa dizer que, diferentemente de bandas marciais, as fanfarras possuem
melodia, realizada por instrumentos de sopro e liras. Dessa maneira, em termos de suas
possibilidades musicais, se parecem mais com bandas de música, a diferença é que têm
um número consideravelmente menor de instrumentos de sopro, e muito mais percussão.
A Fanfarra Antônia Luna Lisboa, ou como chamam com mais frequência, Luna,
reúne cerca de setenta jovens e umas poucas crianças distribuídas em naipes e comissões.
Segundo definem seus integrantes, os naipes são equipes de musicistas que tocam um só
instrumento ou instrumentos assemelhados (como a percussão) dentro da fanfarra,
realizando cada um papeis diferentes. Para cada naipe há uma base, que são aqueles
instrumentistas mais experientes responsáveis por escolher repertório, fazer o arranjo
musical e passar para os demais colegas.

Fotografia 1: A Fanfarra Antônia Luna Lisboa em frente à sua escola, durante o Sete de
Setembro de 2015, em Rio Tinto. 4
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Para fins de melhor identificação, as fotografias anteriores a 2016 são integrantes do projeto de TCC
Ofício e performance do músico no desfile cívico de sete de setembro em rio tinto: aproximações
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Como instrumentistas rítmicos (percussão): há as pratistas, 5 que só não descrevo
como sendo o único naipe em que as mulheres participaram na Luna enquanto
instrumentistas nos anos em que fiz pesquisa, porque durante ensaio desse ano de 2017 vi
uma tocando atabaque, ainda que ela não tenha prosseguido na banda. Estas mulheres,
junto ao instrumentista e coreógrafo de base desse naipe, tanto percutem os pratos como
ensaiam coreografias que são dançadas durante os desfiles.
O outro naipe de instrumentistas rítmicos é o que chamam por percussão,
reunindo tocadores de timbaus (que preferem chamar por atabaque), repiques, taróis,
bumbos (chamados por fuzileiros), uma bateria quinton e outros. Este naipe perfaz a
grande maioria dos instrumentistas e são os responsáveis pelas cadências, ou seja, os
ritmos para marcha durante as entradas, saídas, evoluções 6 e convenções. 7

Fotografias 2 e 3: Os instrumentistas rítmicos da Luna no Sete de Setembro de Rio
Tinto. À esquerda, os “percussionistas” (2015), e à direita, “os pratos” (2017).

Como instrumentistas melódicos: há “as liras” e os instrumentistas de sopro (“o
metal), com o sax-alto (tocado por Seu Agnaldo) e alguns trombones e trompetes. Já os
não instrumentistas incluem: balizas e balizadores; carregadores de estandartes e

antropológicas (2016), e as realizadas em 2017 integram o projeto de mestrado Performances da fanfarra
no contexto do desfile cívico de Rio Tinto (2017-2019). Exceto quando indicar, todas as fotografias aqui
apresentadas foram retiradas por Geraldo de França Alves Júnior.
5
Curiosamente, esse naipe não é reconhecido como percussão na linguagem cotidiana das integrantes e dos
integrantes da Luna, sendo chamado simplesmente por “os pratos”.
6
As meias-luas feitas para que se possa parar e apresentar em algum lugar, como em frente a um palanque.
7
As voltas e meias-voltas durante a movimentação do grupo enfileirado.

6

bandeiras; uma comissão de frente, que faz danças coreografadas, e uma comissão das
bandeiras que realiza coreografias com estas. 8

Fotografias 4 e 5: Os instrumentistas melódicos. “O metal” 9 (2017), à esquerda (Seu Agnaldo
em primeiro plano), e “as liras” (2015), à direita.

Como disse anteriormente, cada naipe tem alguém de “base”, na liderança. As
comissões, por sua vez, têm seus coreógrafos. De qualquer modo, em razão do grande
número de integrantes há uma necessidade sempre cobrada por colaboração. Inicia-se
com a escolha do repertório, com base no tema do desfile de cada ano, e prossegue com a
elaboração dos arranjos, a criação e ensino das coreografias, os ensaios dentre as bases,
dentre os naipes, e depois, com os ensaios em conjunto, na escola ou pelas ruas da
cidade, quando já estão mais aprimorados.
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Das vezes em que fui a desfiles da Luna em 2017, apenas em Itapororoca esta comissão se apresentou,
sendo em realidade os próprios rapazes da comissão de frente que ensaiaram durante a manhã do dia dessa
apresentação, ao passo que nos momentos em que a comissão de frente ia dançar, eles deixaram de lado as
bandeiras e se juntaram à comissão.
9
Afora Seu Agnaldo, os outros instrumentistas desse naipe não fazem parte efetivamente da Luna. Vindos
de Itapororoca – PB, eles cobram certa quantia para se apresentar junto da fanfarra. Isso acontece porque a
Escola Antônia Luna Lisboa não tem instrumentos de sopro próprios.
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Fotografias 6 e 7: No primeiro plano, as carregadoras do estandarte da Luna nas laterais,
e da direita para a esquerda, balizador, capitão-mor (ao centro) e balizadora. Mais atrás, duas
integrantes da comissão de frente. Sete de Setembro em Rio Tinto (2017).

Como Maurice Halbwachs (1990, p. 174) bem observou ao falar sobre a memória
musical dentre os músicos populares, na Luna ela se dá por ouvido, cada base de
instrumentistas aprendendo em separado para não gerar confusão, às vezes anotando, em
um primeiro momento, o sequenciamento dos sons através da escuta atenta do ritmo, e
logo após, decorando-os, sem que necessariamente todos de uma base estejam presentes
nesses momentos (orientados por Seu Agnaldo), bastando repassar para os colegas
depois.

Fotografias 8 e 9: Comissão de frente (2015), à esquerda, comissão das bandeiras (2015), à
direita.
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Nesse mesmo espírito de colaboração, também buscam por financiamento quando
preciso, ou fazem pedágios nas entradas da cidade, animados com música. Nos
momentos que antecedem cada apresentação, as integrantes e os integrantes da comissão
fazem as maquiagens, penteados e últimos retoques nas fardas uns dos outros. Destaque
ainda para os líderes das comissões e balizas para a feitura dos fardamentos e escolha de
uma porção do repertório de músicas, ou por já possuírem uma coreografia em mãos ou
por terem ensaiado com antecedência uma.
A. S. M. 10 – (...) hoje em dia as bandas, até a minha mesmo, se eu não botar um
forró, não botar uma música que eles queiram, no próximo ano, ou até mesmo naquele
exato momento, não querem nem dançar nem tocar mais não. (...) Hoje, eles tão
vendo o assunto do dia, e é isso que eles querem. (...) Aí a gente bota algumas coisas
que eles querem, porque na verdade, eles querem ter aquele momento deles. Eu vejo
que é isso. (...) Tem uma comissão de frente que quer mostrar aquele lado deles.
Então tem um coreógrafo, um pivô, uma baliza-mor e a baliza 11. Eles ensaiam, vão
de tarde, de manhã, de noite, pegam aquele pessoal, pegam a música e dançam,
desenham o figurino da roupa, como é que vai ser, e leva pra costureira e faz isso, faz
aquilo, vai comprar isso, compra aquilo. Aí às vezes eu fico assim: “eu vou dizer não
pra um cara desses? Vou pegar uma inimizade e termino ficando só?”. A Fanfarra
Antônia Luna hoje cresceu, por causa também deles, que não é eu só. Sozinho eu não
faço nada, tem que ter eles.

Dessa forma, essa colaboração – que se estende ainda para com a direção da
escola e outros professores,
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a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura do

município e o instrutor do Tiro-de-Guerra,

13

leva a muitas negociações e conflitos, para

que todas as bandas e fanfarras estejam prontas, por exemplo, para os desfiles de
Primeiro e Sete de Setembro.

10

A. S. M. – abreviação para Agnaldo da Silva Mendes. Transcrição: 23 de julho de 2014.
Longe de serem estanques, as relações de organização da Luna e provavelmente de outras fanfarras
também, são bastante fluídas, um modo, inclusive, de se trazer inovações, ainda que no presente o que mais
esteja pesando sejam os motivos de dificuldades financeiras decorrente da crise em que estamos vivendo, e
do recrudescimento do patrocínio proveniente da administração pública.
12
Por exemplo, momentos antes da viagem para Carpina – PE, na manhã do dia 11 de setembro de 2017,
Seu Agnaldo e alguns integrantes procuraram conversar com algumas professoras e professores para que
contribuíssem com alguma quantia, a fim de que se pudesse arrecadar o dinheiro necessário para o frete do
ônibus que nos levaria e traria de volta de Carpina.
13
Uma das figuras centrais para a organização – o performer experiente, como diria Schechner (2012) –
desses desfiles da Semana da Pátria, com base no Regulamento para os Tiros-de-Guerra e Escolas de
Instrução Militar (R-138), investido, assim, da atribuição de planejar, primeiro, a formatura, quer dizer, a
ordem delas, se bandas de outras cidades serão permitidas no desfile, os horários de chegada, de
hasteamento das bandeiras, de saída da Praça João Pessoa, de início do desfile e quantos minutos duram a
apresentação de cada banda em frente ao palanque.
11
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Assim, sob uma análise do aspecto cívico dos desfiles de Primeiro e Sete de
Setembro em Rio Tinto,

14

de acordo com os estudos de performance de Richard

Schechner (2012, pp. 81-82), percebo que eles possuem tanto eficácia quanto
entretenimento – apesar de tenderem mais para performances estéticas – no trâmite
dinâmico e permanente dessa díade

15

discutida pelo autor, oportunizando um momento

de socialização que dá a tônica da construção de um sentido de comunidade que transita
entre o local, o regional, o nacional e o universal.
Não há uma transformação dos performers (SCHECHNER, 2012) ou do público,
pelo menos não no sentido de transe ritual, apesar de ser bastante anunciada a sua
eficácia ritual de construção de um sentido de comunidade, como expliquei. Estamos,
portanto, diante de uma transformação temporária, ou transportação dos performers, de
sua vida cotidiana para o mundo da performance, e, finalmente, o seu retorno ao mundo
cotidiano, com algumas poucas transformações em seus afazeres e posições, tanto pela
apreciação e prestígio recebidos devido à sua performance, como pelos casais que
atribuem ao Sete de Setembro e às bandas um começo de suas histórias.

A música e as bandas no contexto do desfile cívico de Rio Tinto

Como relembra Jean Rouch em O filme etnográfico (2015, pp. 71-72), foi em
sessão de 1900 da Sociedade de Antropologia francesa que se reconheceu ineditamente o
audiovisual como instrumento fidedigno de conhecer a “realidade” ou as “realidades” a
que a etnografia da época se dedicava. Seu grande defensor, Dr. Félix Regnault, pioneiro
no uso de cronofotografias em etnografia junto a Charles Comte, declarou em tal ocasião
que:

Se se acrescentarem coleções de fonogramas às coleções de
cronofotografias, como o dr. Azoulay propôs e se acha em via de
realizar, tereis um conjunto de certeza absoluta. Assim, caso se queira
realizar um estudo sobre a música entre todos os povos, seria preciso
contar com: - os instrumentos musicais desses povos; - fonogramas que
14

Sem me estender muito, sou levado a crer, pela pesquisa, que estamos diante de um desfile polissêmico
tal qual o desfile carnavalesco das escolas de samba do carnaval do Rio de Janeiro, que “(...) remete a
vários subuniversos simbólicos da sociedade brasileira” (DaMatta, 1997, p. 60).
15
A eficácia significa uma mudança obtida através da realização de uma performance mais conhecida por
ritual. Por outro lado, “(...) se a proposta da performance é principalmente dar prazer, ser mostrada, ser bela
ou passar o tempo, então a performance é um entretenimento” (Schechner, 2012: 81, grifo meu).
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nos reproduzam os sons e as melodias; - cronofotografias que nos
mostrem o modo de utilizá-los (REGNAULT, 1900 apud ROUCH,
2015, p. 72).

Percebe-se então que os esforços em se dedicar ao estudo da música, por seu
turno, têm nada de inédito na antropologia, e que muito seguramente podemos afirmar
que os meios técnicos que temos a nossa disposição atualmente em muito superam
àqueles do início do Cinema e do registro de som nos cilindros fonográficos de cera de
Edison.
Por mais que humildes em comparação a muitos aparatos de ponta no mercado de
registro audiovisual,

16

as camcorders Sony HDR-CX405, Sony HDR-PJ230 e Sony

DCR-SX44, a GoPro Hero 3+ Black Edition e o Samsung SM-G610M, possibilitaramnos registros contínuos e diretos de ensaios e performances da Luna, com destaque para
as duas primeiras camcorders, a GoPro e a câmera de celular da Samsung, com registros
realizados de até 30 minutos seguidos – coisa inimaginável em 1900 – enquanto o
gravador de som Sony ICD-PX820 e as câmeras Canon EOS REBEL T3 18-55 e
Fujifilm FinePix S2950 foram usadas no registro de áudio e fotografias, respectivamente.
17
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“A observação fílmica é, sabemos, uma observação instrumentalizada que repousa sobre o emprego de
aparelhos de gravação, visionamento e montagem” (COMOLLI, 2009, p. 23).
17
Todos esses equipamentos, exceto a Sony DCR-SX44 e a Fujifilm FinePix S2950, são de propriedade do
Laboratório de Antropologia Visual (Arandu) de Rio Tinto.
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Fotografias 10 e 11: A Luna se dirigindo para uma primeira passagem em frente ao palanque no
Sete de Setembro de Rio Tinto (2017). De bolsa vermelha, eu, fazendo uso de uma pequena
camcorder acoplada a uma steadicam, 18 buscando por alguma estabilidade das imagens.

A pesquisa aqui sumariamente apresentada tem por antecedente o curta Passagem
e permanência: três ensaios em torno do 7 de setembro em Rio Tinto (2012, 18 min), 19
de professor João Martinho Braga de Mendonça e outros colegas do AVAEDOC, que
partem dos produtores de imagens mais antigos dos desfiles em Rio Tinto, os fotógrafos,
passando para um colecionador e, enfim, para uma pratista.
Aqui, porém, voltamo-nos para aqueles que costumam ser registrados pelas
câmeras, somando-me aos celulares e câmeras de mães, pais, amigos, parentes,
professoras, professores, antropólogas, antropólogos e de toda uma multidão nos desfiles,
nesse tempo em que “(...) nossa sociedade canceriza a vista, mede toda a realidade por
sua capacidade de mostrar ou de se mostrar e transforma as comunicações em viagens do
olhar” (CERTEAU, 2012, p. 47).
O curta que elaborei para o material audiovisual final exigido para o Trabalho de
Conclusão de Curso, e de que agora falarei a respeito, A música e as bandas no contexto
do desfile cívico de Rio Tinto – PB,

20

foi só mais um dentre essas tantas imagens, e

partiu da ideia de tentar fornecer uma pequena dimensão de todo o material imagético e
sonoro reunido entre 2014 e 2016, perpassando ensaios, áudio-vídeo-elicitações

21

e

desfiles cívicos.
A ideia principal fora trazer a fala de Seu Agnaldo e a minha para dentro do filme
como comentários a serem articulados com as imagens, norteando a concatenação dessas
de modo a conceber, na medida do possível, uma conexão clara entre voz e imagem,
suprimindo quaisquer cartelas que não as iniciais e finais e evocando a interlocução
estabelecida entre nós durante a pesquisa.

18

Se tomarmos por parâmetro que: “Pesquisador de campo devido à disciplina que pratica, o antropólogo
cineasta é levado a empregar técnicas audiovisuais leves ou ultraleves, adaptadas à realização de uma
pesquisa que acontece no próprio ambiente em que se encontram as pessoas pesquisadas” (COMOLLI,
2009, p. 23), o uso de uma steadicam de mão não é exatamente uma das opções mais leves, mas quando
consigo balancear bem os pesos o resultado final tem me agradado.
19
Disponível em: <https://vimeo.com/62924767>. Acesso em: 16 jul. 2017.
20
Disponível em: <https://youtu.be/so0sIzFpK2A>. Acesso em: 18 jul. 2017.
21
Por áudio-vídeo-elicitações estou me referindo tanto à observação diferida de Claudine de France (1998),
como ao método de evocação de memórias e comentários motivados pela presença de imagens e sons
descrito por Markus Banks (2009).
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Essa opção narrativa buscou tanto demonstrar o meu papel ativo de pesquisador,
como a interação contida em todo trabalho etnográfico realizado, e que foi, dessa forma,
evidenciada pela montagem. O aproveitamento dos áudios das áudio-vídeo-elicitações
com seu Agnaldo reforçaram esse conceito, levando em consideração o tempo estipulado
inicialmente para o filme – aproximadamente quinze minutos, e que na edição final
passou para doze minutos e cinquenta e nove segundos.
Uma dinâmica, então, foi pensada juntamente com professor João para que se
estabelecesse um ritmo não só de sucessão das falas, como de sua estruturação narrativa e
de seu sequenciamento imagético mais amplo. Cerca de dois minutos por bloco temático
(excluindo a introdução e os créditos finais), totalizando em cinco: com mais ou menos
um minuto de narração em over 22, ilustrada por imagens que dialogassem com a minha
fala ou a de Seu Agnaldo; e outro um minuto para trechos de performances ou cenas de
bastidores que dialogassem com o conteúdo do próprio bloco temático, às vezes trazendo
elementos tratados no bloco seguinte, interligando-os.
Falando primeiro dos sons, a montagem final nesse sentido resultou uma voz
narrativa geralmente sobreposta às músicas, relegadas ao fundo. São nesses trechos de
um minuto em que a música e outros sons se revelam. Sutilmente ainda, são os sons de
Rio Tinto que iniciam e terminam o curta. Enquanto as cartelas iniciais sob um plano
negro se sucedem, os sons da Praça João Pessoa, em frente da Igreja Matriz de Rio Tinto,
vão aumentando.
Do mesmo modo acontece no final do filme, quando o plano negro com as
cartelas de informações finais sucedem as imagens. A paisagem sonora se revela: carros,
algazarra e meu parceiro Geraldo fornecendo informações para um viajante. Aos poucos
os sons se despedem, enquanto abro espaço para a imaginação do espectador exercitar,
nessa fração de segundos, o que estaria acontecendo e, talvez, o que aconteceu depois
disso?
Como escrevera Jean Rouch em O filme etnográfico (2015), o cinema constitui
para a etnomusicologia
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“(...) um instrumento absolutamente indispensável” (2015, p.

101), por meio da captação sincronizada de imagem e som, dos quais “(...) os som e o
gesto são indissociáveis” (ibidem, p. 101), valendo assim, registrar ao mesmo tempo as
22

“Essa condição da etnografia, de se ter acesso ao mundo do outro pela palavra do outro sobre si próprio e
sobre quem lhe pergunta como é o seu mundo, dá à etnografia a confiança de tomar o que as pessoas
imaginam como sendo uma verdade, isto é, a verdade da etnografia” (GONÇALVES, 2008, p. 115).
23
Com a qual travo algum diálogo.
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danças, as músicas, e o “(...) estudo dos mecanismos da coreografia; (...) e, às vezes, o
virtuosismo dos músicos” (ROUCH, 2015, p. 102).
Destarte, o primeiro bloco temático apresenta Seu Agnaldo a partir de suas
atividades profissionais como músico. O segundo faz uma síntese do desfile de Sete de
Setembro. Depois, é abordado o surgimento da Banda de Música Antônio Cruz, da
extinta Escola de Música e da Fanfarra Antônia Luna Lisboa. Em quarto, sobre a
Comissão de Frente e a Comissão das Bandeiras da Fanfarra. Logo após, vêm
considerações sobre a competição entre bandas e fanfarras e a rotatividade de integrantes,
informado por Schechner (2012). E por fim, considerações de Seu Agnaldo sobre sua
vida profissional.
Diálogos profílmicos também aparecem vez ou outra, mas nem sempre são
intencionais. Dentre os que são, incluem-se os breves diálogos meus com Geraldo de
França Alves Júnior, no início do curta, e com Seu Agnaldo, sobre as filmagens, por
exemplo, ao final do curta, quando pergunto sobre o que ele tinha achado do desfile de
Sete de Setembro de 2015.

Fotografia 12: Diferentemente dos anos anteriores, a pesquisa-fílmica realizada em 2017
se propôs a “mergulhar” na profilmia. Na foto, conversa mediada pela câmera (camcorder)
durante o Sete de Setembro em Rio Tinto (2017).

A escolha dos planos utilizados foi facilitada por uma decupagem feita
previamente por mim, relacionando, ao mesmo tempo, os assuntos contidos nas áudiovídeo-elicitações e nas informações de meu caderno de campo. Porém, não me preocupei
em pensar em cortes bem delimitados das imagens antes de chegar à mesa de edição,
14

apenas em selecionar os arquivos de vídeo que seriam empregados, por possuírem planos
que se encaixariam bem na narração de cada bloco, esta sim, pensada com cuidado para
que mantivesse uma unidade de sentido, seja quanto aos trechos dos áudios escolhidos da
fala de Seu Agnaldo,
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seja nos textos que redigi previamente, para ler durante a

gravação de minhas partes da narração.
Sendo assim, os cortes das imagens foram feitos em contato direto com o Final
Cut Pro 7, explorando suas possibilidades de transições, de modificação no volume,
zooms, deslocamentos, câmera lenta etc., atentando também para a beleza plástica das
imagens, aos planos mais bem feitos, com menor tremulação e quantidade apropriada de
luz.
Portanto, a partir de uma metodologia que se inscreve como uma “incursão” pela
antropologia fílmica de Claudine de France (1998), a partir da qual se interligam aspectos
e discussões de outras metodologias, como as dos estudos de História de Vida de Maria
Isaura Pereira de Queiroz (1988) e dos estudos de Memória de Michael Pollak (1989;
1992), sem que se abandone a dimensão da observação participante, ou como denomina
France, da observação direta e seu aporte descritivo através da linguagem oral e a
escrita.
Por conseguinte, junto ao instrumental de pesquisa da observação diferida, que é
aquela feita após a ocorrência de determinado fenômeno, por meio da análise de filmes
ou vídeos que o registraram, temos uma metodologia que busca estabelecer uma relação
com o campo, interligando pesquisa e teoria, em um eixo paradigmático “observação
imediata/observação diferida/linguagem” (FRANCE, 1998, p. 23), que rapta o papel de
similaridade com o “fluente” da escrita, abrindo o caminho para que a linguagem se torne
“(...) um instrumento insubstituível para a análise fina dos modos de articulação entre as
fases e os aspectos do fluxo gestual, no simultâneo e no sucessivo, no espaço e no
tempo” (ibidem, 24), também utilizado como meio de análise dos símbolos rituais
conforme Victor Turner (SOARES, 2015), e agora, da Mímesis de Michael Taussig
(1991).
Essas disposições mantém paralelo com as orientações de Maria Isaura Pereira de
Queiroz (1988) e Markus Banks (2009) sobre as entrevistas de áudio-vídeo-elicitações, e
com Carlos Humberto P. Corrêa (1978) quanto aos processos e cuidados éticos nos
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Ora ou outra cortando divagações mais longas.
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processos de transcrições, pois que segundo France, o filme, e especialmente o vídeo,
possibilitou novas relações de pesquisa embasadas na descrição minuciosa e em uma
antropologia do sensível aberta a uma interlocução e feedback
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o mais rápido possível

das imagens àqueles gravados pelos etnólogos-cineastas.
Considero que as câmeras e o gravador de áudio são inibidores, ainda que não em
todas as situações. Há momentos em que se espera a presença destes: durante os ensaios
da fanfarra, percebo que as pessoas agem com maior suspeição comigo, afinal, estamos
no âmbito privado dos bastidores (GOFFMAN, 1985), “(...) essas imagens servem para o
controle de Seu Agnaldo?”; por outro lado, as pessoas filmadas esperam a gravação
durante as performances mais públicas, como as do Sete de Setembro.
Logo, o estar com a câmera retira a preocupação em “descrever” através das
palavras, mas não nos exime da atenção quanto ao incômodo manifestado pelas pessoas
em serem gravadas. Desse modo, acredito que a aproximação entre estas e o antropólogo
visual pode revelar o posicionamento ético do pesquisador, e que por isso a chave da
utilização das imagens em antropologia visual talvez não esteja tanto na discussão de seu
uso como um fim para ou como um fim em si mesmo (RIBEIRO, 2004), mas nas
implicações que tem para a relação de interlocução então constituída, em como elas
entrelaçam essa relação, e como são possibilitadas por ela, ou seja, na relação do
antropólogo visual com seus interlocutores enquanto um fim em si mesmo. 26
Foi também pela antropologia fílmica de France que pensei a composição das
imagens da Fanfarra e seus integrantes no decorrer da pesquisa, absorvendo a linguagem
fílmica da autora sobre a delimitação espaço-temporal das imagens: “(...)
enquadramento, o ângulo, os movimentos de câmera e a duração do registro” (France,
1998: 26); descrevendo, por um lado, os processos sublinhados, e aludindo, por outro, os
processos secundários ou marginais esfumados, de modo que pudesse auxiliar ao
espectador e a mim mesmo, a compreender as manifestações que podem ser estranhas ou
demasiado familiarizadas, bem como os símbolos aí veiculados.
A partir daí que a escrita aprofundou o pensamento sobre as bandas e refletiu
sobre elas, preocupando-me pouco com o compromisso de descrição, por assim dizer,
25

Tenho sido mais reservado com os vídeos, por pedido de Seu Agnaldo, mas quanto às fotografias,
procuro postá-las no Facebook no mesmo dia em que são retiradas, na página da Luna.
26
Ideia essa que, como atenta Jean-André Fieschi (2009) germinara na postura de Jean Rouch de criador de
ritos, embasado na “Criação coletiva, improvisação, espontaneidade, cumplicidade” (FIESCH, 2009, p.
25), e estava presente também Robert Flaherty (ROUCH, 2015; FLAHERTY, 2015).
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literária delas. Assumindo, finalmente, a existência de uma complementaridade entre
imagens, sons e escrita (BARBOSA, 2009, pp. 71-72).
Como escrevi acima, essa questão das características perceptivas das culturas e do
papel social que se atribui de modo hierarquizado aos sentidos humanos também atrai
nossa atenção pelas implicações que apresenta no interior da própria antropologia visual,
quanto à marginalização dessa área por um lado, e principalmente, como “problema de
fundo” de meu estudo, como inspiração para a pesquisa e, por fim, de como é elaborada a
etnografia (ibidem, p. 72).
Acredito que se faz preciso deixar que o público seja seduzido pelo audiovisual
na mesma medida que pela escrita. Não que eu queira “amarrar” a polissemia das
imagens e sons, ou ainda me situar em um projeto positivista de apreensão “total” dos
fatos etnográficos, e sim, de tentar me desvencilhar da escrita. Por isso, creio na
afirmativa de que nenhuma descrição ou narrativa está isenta da subjetividade, grande
armadilha para o exotismo e o romantismo, seja nos sons, nas imagens ou na escrita
(BARBOSA, 2009, p. 73).
Como destaca Andréa Barbosa: “O filme, e antes dele a própria situação da
realização fílmica, provoca os sentidos e os sentimentos. Ele expande a visão, pois não é
apenas um ato de ver, mas também uma experiência sensorial, sinestésica e emocional”
(ibidem, p. 73). Isso aconteceu comigo, por exemplo, durante o Sete de Setembro de
2015, durante e após a apresentação da Fanfarra.
O auge dessa performance se encontra na apresentação em frente ao palanque e às
autoridades, e, diferentemente do ano anterior, nesse eu faria uma gravação contínua
desde a chegada da Fanfarra em frente ao palanque, passando pelo toque das músicas, e a
saída, digamos assim, do “palco da performance”.
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Fotografia 13: Performance da Luna em frente ao palanque no Sete de Setembro de 2015.

A experiência que essa gravação resultou para mim foi de uma emoção
inesperada. Com toda a atenção voltada para a telinha da camcorder, e tentando sublinhar
da melhor forma possível a performance dos músicos, comecei a perceber que minhas
emoções estavam querendo aflorar. Lembrei-me de muitas coisas enquanto filmava, e a
sensação era de que estava dentro da performance, como quando eu participava de teatros
na escola ou no grupo de jovens de que participava na igreja.
Uma imagem em especial me marcou. Quando me vi pela telinha, refletido no
dourado do trompete, a câmera em close, tive que segurar as lágrimas. A reflexividade
chegou a meus olhos, literalmente, e as rápidas rememorações dos estudos, os conflitos
familiares, as inseguranças, a timidez e a satisfação com o que estava fazendo no exato
instante, fizeram-me cônscio da minha presença ali. Música por todas as direções.
Certamente, aqui não era só “olhar”: era também “ouvir” e “sentir”, uma situação
que me absorveu completamente. Se pude manter firmeza no momento, o mesmo não
posso dizer de quando Geraldo e eu nos despedimos de Seu Agnaldo e fomos para casa,
em meio às pessoas que assistiam aos desfiles. Essa situação apenas aparece em som no
término do curta. Com Geraldo instruindo alguém a tomar o caminho para a Baía da
Traição. Chorei silenciosamente, com muitas imagens e pensamentos confusos: feliz e
emocionado. Não soube encontrar modo melhor para finalizar o curta
Sabia que não tinha feito um trabalho perfeito, e a análise posterior das filmagens
confirmaria isso: até pelo uso alternado da câmera na mão 27 e do tripé, as imagens foram
27

“A filmagem não mão assegura uma mobilidade real do cineasta da mesma forma que uma proximidade
efetiva com as pessoas filmadas. A instrumentação material se esfuma em proveito da própria pessoa do
cineasta. (...) Filmar com a câmera na mão necessita então, da parte do pesquisador-cineasta, a aquisição de
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insuficientemente delimitadas, ângulos não muito bons, próximos demais, o resultado
mais bem acabado de meu estado de espírito no momento – se não se pode atestar os
tremeliques, é porque o tripé é um instrumento notável.

Quando falo do corpo do realizador inscrito no filme, não falo da figura
do antropólogo entrar necessariamente em cena. Se nos anos 1960 e
1970 essa presença do cineasta na imagem parecia fundamental para
instalar o diálogo sobre a reflexividade com o espectador, hoje ela é
mais sutil e se torna flagrante na forma de filmar, nos movimentos de
câmera, na troca de olhares e na edição cuidadosa e não
obrigatoriamente compromissada com o naturalismo (BARBOSA,
2009, p. 79).

Em suma, obtive imagens que conseguem mostrar seu Agnaldo dirigindo a
Fanfarra e se relacionando com os outros instrumentistas, com algo de plasticidade das
imagens, as luzes vibrantes, o movimento corporal do musicista e do grupo, enquanto
que, igualmente, obtive o resultado mais bem acabado de meu estado de espírito no
momento, instável e fatigado do sol.
Nada do que o Dr. Regnault, falado no início desse subitem, esperava do
fonógrafo e do cinema, como meios de alcançar a objetividade de uma etnografia
enquanto “ciência positiva” (REGNAULT, 1922 apud ROUCH, 2015, p. 72), e sim um
misto de experiências que passam pela subjetividade, pela imperfeição de nossos sentidos
em apreender em sua completude o mundo e as ações à nossa volta.
Por conseguinte, a composição audiovisual surge como sendo um momento de
possível encontro e de colaboração: “(...) toda imagem documental é de alguma maneira
colaborativa” (DEVOS, 2015, p. 116) – afirmação essa que tentei encarnar em A música
e as bandas no contexto do desfile cívico de Rio Tinto – PB, mas que sinto estar um
pouco mais preparado no atual período de pesquisa.

Conclusão

Essa ideia da relação do antropólogo visual com seus interlocutores enquanto um
fim em si mesmo, além de dever diretamente a José da Silva Ribeiro (2004), também

técnicas corporais que lhe permitam gravar durante longos períodos sem cansaço, de se movimentar no
meio observado sem incomodar as pessoas filmadas, de dominar o ritmo de seus deslocamentos, etc.”
(COMOLLI, 2009, pp 30-31).
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guarda parentesco com a preocupação a que os insights de Daphne Patai (2010) me
proporcionaram acerca das implicações e compromissos éticos para com os
interlocutores e pessoas filmadas e fotografadas, de forma a que a interlocução não
precisa nem deve ser uma relação de exploração ou de via única.
Por isso se faz tão importante a manutenção de uma comunicação clara e sincera
que dialogue e negocie quanto às expectativas, opiniões e maneiras como as pessoas
desejam ser representadas, mantendo-se aberto às suas críticas, sempre tão
enriquecedoras, e que por causa disso convém serem incentivadas.
Em um dos primeiros ensaios da Luna nesse ano de 2017 uma integrante da
fanfarra, quando questionada por mim tinha assistido ao curta e se teria gostado,
respondeu-me criticamente que tinham faltado mais “vozes” no filme. Para ouvidos
sensíveis ao pós-modernismo, ouvir essa resposta foi um baque, por mais que eu tenha a
consciência de que a proposta do TCC e da realização fílmica a que acompanhou tenham
consistido de uma etnobiografia de Seu Agnaldo.
Sendo assim, procurei nesses meses desenvolver uma relação preocupada com os
interesses e demandas das integrantes e dos integrantes da fanfarra. Daí surgiram
algumas situações em que fui instado à participação, quer dizer, ao que Rosana Guber
(2005) interpreta da observação participante como sendo uma prática que consiste tanto
de “(...) observar sistemática y controladamente todo aquello que acontece en torno del
investigador, [como de] participar, tomando parte en atividades que realizan los membros
de la población en estúdio o una parte de ella” (2005, p. 109).
Dentre algumas dessas situações figuraram a solicitação para que eu fizesse uma
“arte” para ser postada como foto do perfil do Facebook da fanfarra. Outra delas, ainda
que sugerida previamente por mim, foi a de que guiassem meu “olhar” fílmico no
decorrer das performances. Assim, foi comum em Rio Tinto, Carpina, Mamanguape e
Itapororoca, que me indicassem a sucessão dos acontecimentos, se gostariam de ser
filmados ou fotografados, ou ainda, que tivesse mais atenção sobre algum naipe ou
pessoas.
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Figura 1: Logo que fiz no Word para ser compartilhado no perfil do Facebook da Luna.
Este foi o que escolheram dentre outros dois.

Bastante significativo, porque inesperado, foi o interesse despertado com a
devolução via grupo de WhatsApp da fanfarra, das fotografias feitas durante o Sete de
Setembro de 2017, e que resultou em cobranças e expectativas por novas fotos nos
desfiles seguintes. Finalmente, o retorno dos vídeos pelo mesmo grupo de WhatsApp,
alguns dos quais foram postados por integrantes da Luna em seus perfis no Facebook,
como um dos mais emblemáticos, de apresentação em frente ao palanque em Rio Tinto,
no Sete Setembro, que atingiu a marca de 32.393 visualizações. 28
Todas essas questões carecem ainda de reflexões mais aprofundadas, algo que em
minha dissertação procurarei melhor compreender. Finalizo, então, esse paper,
acrescendo que dessa interlocução mediada por imagens surgirá ainda um novo trabalho
fílmico, ainda porvir, informado pela observação diferida junto às integrantes e os
integrantes da Luna nos próximos meses, um encontro que assume que: “(...) toda
imagem documental é de alguma maneira colaborativa” (DEVOS, 2015, p. 116).

28

Para todas as imagens e vídeos retornados à Luna, acrescentei uma marca d’água no canto das imagens,
no
modelo:
@CaioNobreLisboaAntropologiaPPGA-UFPB/AranduAVAEDOC,
ou
@GeraldodeFrançaAlvesJúniorAntropologiaPPGA-UFPB/AranduAVAEDOC.
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