NO RASTRO DO CAMALEÃO

Roteiro utilizado como base para a filmagem do documentário (não corresponde à versão final do filme)





SEQÜÊNCIA 1 – EXT/ CHAPADA DO ARARIPE / DIA

O sol se põe na Chapada do Araripe, berço natural dos músicos-agricultores da Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto. A sequência será composta de um único plano: uma roça com a Chapada ao fundo, de onde vemos seus altos babaçus e a terra vermelha. Bandos de pássaros cortam o vermelho e azul do céu e, ao longe, podemos perceber o movimento de um vaqueiro tangendo bois. Podemos também ouvir o canto dos pássaros da região, assim como de outros animais.

SEQÜÊNCIA 2- INT/ CASA NO CRATO / NOITE

Familiares e amigos reunidos em uma típica casa do interor do Ceará celebram a festa da Renovação do Sagrado Coração de Jesus, uma tradição religiosa característica da região do Cariri, ritual onde a “música de couro” das bandas cabaçais serve de elemento e base para a festa. Apesar de ser uma festa primordialmente religiosa, quando se sela todos os anos uma espécie de dívida com o mestre religioso em preparo para um novo ano de plantação e colheita, a Renovação da estampa do Cristo é um momento de muita animação, música e dança. 
Os “Irmãos Aniceto” entram na sala da residência cantando e dançando. 
Logo depois, seus membros se separam para a louvação, um a um, sem que seja interrompida a tocada. Um de cada vez faz a reverência com a cabeça, ajoelha-se, beija os pés do santo e sai da frente para que o próximo se aproxime. Após a homenagem individual, voltam a fazê-la de dois em dois, com o mesmo cerimonial: a música a vibrar estridente e melódica.



SEQÜÊNCIA 3 – INT / CASA DE RAIMUNDO / DIA

Almoço em família, na casa do pifeiro Raimundo, bairro do Seminário, cidade do Crato. 
A casa de Raimundo é simples, com um santuário na parede, com várias imagens sacras dispostas como quadros. 
O dono da casa mostra a foto de Véi Aniceto, seu pai, e o apresenta à câmera.
Em seguida, todos se dirigem à mesa, na cozinha. Uma mesa de madeira coberta com toalha de plástico, pratos e talheres dispostos, comida, e as típicas cadeiras de couro de cabra. 
Mestre Antonio será requisitado para apresentar a família: cada músico e sua respectiva família e a relação parentesca de cada um com José Lourenço, o Véi Aniceto. A partir dessa apresentação, serão puxadas narrativas próprias dos Irmãos, uma história oral de como a banda surgiu, como os artistas se comportam entre si, nos seus cotidianos, em que espaço eles vivem, e como isso tudo perpassa sua produção cultural. 

SEQÜÊNCIA 4 – INT / SALA DA CASA DE RAIMUNDO / DIA

Já na sala da casa de Raimundo, os artistas mostram algumas fotos antigas, registros de viagem pelo Brasil, comentam as lendas que contam da presença indígena no Cariri, da relação que a banda possui com os “desaparecidos” Índios Cariri, assim como histórias e fatos vívidos por membros da banda, incluindo como a performance, a dança e a música são tradições herdadas e recriadas de seus antepassados há mais de um século. 
A luz de fora entra na sala por meio de uma única janela de madeira que dá para a rua.

SEQÜÊNCIA 5 – EXT / ROÇA / DIA

Na roça, em meio ao trabalho de agricultor, Raimundo e Mestre Antonio, os mais velhos, falam sobre as temáticas das músicas e as pantomimas da banda: “o casamento do gavião com acauã”, “a briga do cachorro com a onça”, “o maribondo”, “o sapo”, a mística “Caboré”, antigo totem do povo Cariri. Este membro explica como são reproduzidos os gestos e os sons onomatopéicos, a partir da vivência na roça, e será solicitado que ele exemplifique alguma representação da banda com o corpo.

SEQÜÊNCIA 6 – EXT / MATA / DIA

Um dos membros vai até a mata para pegar a “taboca” (ou bambu) com o intuito fazer um pífano. Enquanto isso, explica quais as especificidades para um bom pífano, como ele é construído, e de como é fundamental para o som da banda que ele seja artesanal. 
Vemos este músico furar o bambu com um ferro em brasa, medindo a distância entre os furos para alcançar a escala musical correta.

SEQÜÊNCIA 7 – EXT / QUINTAL DA CASA DE RAIMUNDO / DIA

Raimundo cria uma zabumba a partir de um tronco de cedro, explica como é o processo e fala sobre o instrumento que eles utilizam desde a época do Pai, considerado o “fundador da banda”. 
Esta ação se dá no quintal de Raimundo, onde podemos ver um grande buraco circular cavado no chão de terra, 40 cm de profundidade, no qual Raimundo literalmente encaixa a “folha” de madeira, torcendo-a até adquirir a forma de um bumbo. Depois ele amarra esta primeira forma com uma corda, para que a madeira vá cedendo e tomando forma.

SEQÜÊNCIA 8 – INT/ CASA DE ANTÔNIO / DIA

Na casa de Antônio, aos poucos todos vão chegando para um ensaio da banda. No ensaio são repassados os sons e as coreografias ou pantomimas. Nesse ensaio, será solicitado que eles expliquem como os passos e a concepção sonora são criados. 
Cena de “Briga do Galo”. Dois dos atores pegam seus facões e se preparam em lados opostos. À maneira de dois galos, os dois ciscam no chão, empunhando os facões, até que um parte para a luta. Por alguns estantes, primeiro um e depois o outro pulam por cima do antagonista, passando por baixo das pernas do outro galo. Depois, entrelaçados e cada qual pulando sobre uma perna só, lutam com os facões, provocando o ruído de lâminas roçando. Há alguma influência de malabarismo nesta performance, que constitui um clímax na hora dos shows.

SEQÜÊNCIA 9 – INT / FESTA DE FORRÓ – CRATO / NOITE

Em continuidade com a seqüência anterior, o ensaio, os Irmãos Aniceto se apresentam em uma festa profana, um forró. O grupo executa os passos ensaiados. Na dança da “Caboré”, a mais antiga de todas, um dos homens coloca um pedaço de pau no chão, enquanto outro, já encorporado numa coruja, com as mãos para trás, se aproxima e fica a pular em zigue-zague, reproduzindo com os pés um passo típico de alguns cocos tradicionais do Ceará.

SEQÜÊNCIA 10 – EXT / MERCADO / DIA

Na feira livre da segunda-feira, na cidade do Crato, Raimundo vende farinha e amendoim em sua pequena banca. O cotidiano do seu trabalho é apresentado, dando relevância à sua vida de agricultor-comerciante, e ao seu trato alegre com o povo. Raimundo fala sobre a relação da banda com o público, e de qual a importância da banda para a manutenção da cultura do seu povo. Podemos ver, ao lado dos alimentos que Raimundo vende, a presença de alguns pífanos construídos por ele, também dispostos para venda.

SEQÜÊNCIA 11 – INT / TEATRO JOSÉ DE ALENCAR / NOITE

Dentro de um contexto mais intelectual e elitista, os Irmãos Aniceto se apresentam no Teatro José de Alencar, em Fortaleza. A platéia aqui é composta principalmente por jovens universitários e profissionais liberais da capital. O público acompanha atentamente a apresentação performática do grupo. Aplausos calorosos. Após a apresentação, no camarim do teatro, os Irmãos Aniceto comentam sobre a apresentação, a diferença entre um palco de teatro e a festa da Renovação, contam histórias de outras apresentações semelhantes pelo Brasil, e falam sobre suas preferências com relação aos diferentes lugares de apresentação. 

SEQÜÊNCIA 12 – INT / CASA DE ANTÔNIO / DIA

Deitado na rede, em sua casa no bairro das Batateiras, no Crato, Mestre Antônio, o mais velho, fala da importância da banda para a vida dele, e de como se sente diante do fato de estar dando continuidade à tradição dos seus antepassados, dos índios Cariri, e da própria região. 
Em continuidade com a fala de Antônio, serão intercalados a opiniões dos outros membros sobre o mesmo assunto. Será perguntado sobre as propostas de vida e os sonhos dos integrantes da banda.


SEQÜÊNCIA 13 – EXT / PRAÇA MATRIZ – CRATO / NOITE

Os Irmãos Aniceto se apresentam em uma noite de São João, no Crato. 
A festa pública de São João reúne grande quantidade de gente na Praça da Matriz. 
Uma vasta área, aberta, com árvores antigas espalhadas, no meio do centro da cidade. Várias pessoas caminham e dançam forró em meio aos carrinhos de vender bebidas. 
Bandeirinhas de São João. Casais namorando. Crianças dançando. 
Muitas cores, fogueiras e pessoas encantadas com a apresentação dos “Irmãos Aniceto”.
Com um passo leve e matreiro, “Os Irmãos Aniceto” evoluem em danças e performances.
O pífano, a zabumba e o prato ecoam no rítmo de uma música alegre e pulsante.
Tudo incorporado a poesia de uma festa de São João.

SEQUÊNCIA 14 – EXT / CHAPADA DO ARARIPE / DIA

O dia amanhece na Chapada do Araripe. Poderá ser a mesma locação na roça da sequência inicial, com a Chapada ao fundo, seus longos e imponentes babaçus, manancial, pássaros voando e entoando seus cantos.
Seu Raimundo, deitado no chão, começa a imitar um camaleão arrastando-se e levantando a cabeça para olhar quem chega na roça. Seu Raimundo comenta que a grande característica do camaleão é se adaptar a tudo, à natureza, como forma de se proteger e manter-se integrado, passando a ser a própria natureza a que está cercado.
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