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Resumo: 

 

A partir da análise das sequências iniciais e finais dos longas-metragens “O Céu de Suely” 

(2006) e “Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo” (2010), ambos dirigidos pelo 

realizador cearense Karim Aïnouz - sendo o segundo filme citado codirigido por Marcelo 

Gomes -, este artigo pretende localizar o principal elemento de civilização material, 

conceito formulado no final dos anos 70 pelo historiador francês Fernand Braudel, presente 

nestes filmes e traçar um breve panorama histórico de como este elemento civilizatório 

também esteve presente em outras produções cinematográficas brasileiras que têm a região 

do sertão como cenário de suas histórias.  

 

Palavras-chave: “O Céu de Suely”; “Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo”, sertão; 

civilização material; cinema brasileiro.  

  

Introdução 

 

Este artigo tem como tema central a análise de filmes produzidos pelo cinema 

contemporâneo brasileiro tendo o sertão como cenário. Para tanto, como objetos de partida 

desta análise, serão utilizados as sequências iniciais e finais dos os longas-metragens “O 

Céu de Suely” (2006) e “Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo” (2010), ambos 

dirigidos pelo cineasta cearense Karim Aïnouz. No caso do segundo filme citado, vale frisar 

que o pernambucano Marcelo Gomes também assina a direção.   

                                                
1  Trabalho apresentado no DT 4 – Comunicação Audiovisual - do XXXV Congresso de Ciências da Comunicação 
realizado na Unifor, em Fortaleza (CE) de 03 a 07 de setembro de 2012 . 
2  Doutorando do programa de Pós-Graduação em Artes da UNESP, campus São Paulo, sob a orientação do 
professor doutor José Leonardo do Nascimento, e professor do curso de Comunicação Social da Universidade 
de Santo Amaro (Unisa) em São Paulo.  
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A intenção é localizar no decorrer do artigo o principal elemento de civilização 

material presente nestes dois longas-metragens de Aïnouz e por extensão, em alguns outros 

filmes produzidos no Brasil que têm o sertão como cenário primordial para suas tramas.  

Conceito formulado pelo historiador francês Fernand Braudel em sua obra 

“Civilização Material, Economia e Capitalismo – Séculos XV – XVIII”, publicada em 

1979, a chamada civilização material diz respeito a  

 
vida material (que) são homens e coisas, coisas e homens. Estudar as coisas – 
os alimentos as habitações, o vestuário, o luxo, os utensílios os instrumentos 
monetários, a definição de aldeia ou cidade -, em suma, tudo aquilo de que o 
homem se serve (...) (BRAUDEL, 1995, p. 19).  
 
 

Para a maior eficácia da análise fílmica baseada no conceito de Braudel, fez-se uso do 

método proposto pelos pesquisadores franceses Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété no livro 

“Ensaio sobre a Análise Fílmica”. Segundo os pesquisadores, inicialmente “analisar um 

filme ou um fragmento (de filme) é (...) decompô-lo em seus elementos constitutivos. É 

despedaçar, descosturar, desunir, extrair separar, destacar e denominar materiais que não se 

percebem isoladamente a ‘olho nu’ (s/d., p.15). 

Já uma segunda fase da análise, por consequência, consistiria em: 

 
(...) estabelecer elos entre esses elementos isolados, em compreender como 
eles se associam e se tornam cúmplices para fazer surgir um todo significante 
(...). É evidente que esta reconstrução não apresenta qualquer ponto em 
comum com a realização concreta de um filme. É uma criação totalmente 
assumida pelo analista (p.15). 
 

 Como resultado principal da análise inicial, foi possível constatar que tanto “O Céu 

de Suely” quanto “Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo” têm em comum, além do 

sertão como cenário principal e “personagem” onipresente, a presença da estrada como 

elemento de representação central para o desenvolvimento narrativo de ambos os longas-

metragens.  

Logo, parte-se, da constatação de que a estrada é o maior elemento de civilização 

material presente em ambos os filmes. Para tanto, fez-se necessário delinear melhor um 

conceito não exatamente de “estrada”, mas sim de seu papel fundamental nos filmes de 

Aïnouz como elo entre a “cidade grande” e o sertão. 
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Na estrada 

 

Em seu livro “Os Meios de Comunicação Como Extensões do Homem”, Marshall 

McLuhan afirma que “toda forma de transporte não apenas conduz, mas transforma o 

emissor, o receptor e a mensagem” (1974, p. 108). Para o comunicólogo canadense, todas 

as invenções criadas pela humanidade seriam extensões, ou meios, do próprio corpo 

humano em um prolongamento que teria por objetivo inicial facilitar ou auxiliar na 

execução de funções ou tarefas desempenhadas pelo próprio corpo (p. 60).  

Neste sentido, a estrada nos filmes pode ser entendida por McLuhan como uma 

extensão de nosso próprio sistema locomotor que, no caso dos longas-metragens analisados, 

que ligaria o mundo sertanejo contemporâneo em que transitam os protagonistas de “O Céu 

de Suely” e de “Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo” com a “cidade grande” que, 

no caso brasileiro, quase sempre está situada no litoral ou próxima a ele. 

 
Nossa civilização especializada e fragmentada, baseada na estrutura centro-
margem, subitamente está experimentando uma reunificação instantânea de 
todas as suas partes mecanizadas num todo orgânico. Este é o mundo novo da 
aldeia global (p. 112).  
 

McLuhan frisa também que “o progresso da roda e da estrada aproximou mais e 

mais a cidade do campo”, principalmente após a invenção do automóvel. Tal visão 

concorda diretamente com Braudel ao analisar a importância das melhorias das rotas e 

estradas para o desenvolvimento da civilização material europeia desde o século XV. 

Observa o autor francês: (...) não exageremos os acontecimentos da história viária. Surgem, 

contradizem-se, desaparecem novamente. Se os escutássemos, explicariam tudo (1995, p. 

382). 

O “tudo” em questão frisado por Braudel diz respeito diretamente aos limites para a 

economia que “os arcaísmos dos meios de transportes e das estradas” impuseram por 

séculos ao continente europeu e à sua população.  

 
A intenção destas breves explicações não era descrever os transportes (...) O 
propósito era mostrar rapidamente a que ponto a troca, que é o instrumento de 
qualquer sociedade econômica em progresso, foi prejudicada pelos limites 
que lhe eram impostos pelos transportes: a sua lentidão, o seu magro fluxo, a 
sua irregularidade e, finalmente, o seu elevado custo. Tudo encalha netas 
dificuldades (p. 390).  
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Ao se analisar tanto as sequências iniciais quanto as finais dos dois filmes de 

Aïnouz, pode-se notar não apenas a presença fundamental da estrada para o 

desenvolvimento das narrativas cinematográficas, mas também de veículos automotores – 

mesmo que não diretamente visíveis no campo cinematográfico como é o caso de “Viajo 

Porque Preciso, Volto Porque Te Amo”, em que além de não enxergar o veículo onde viaja 

o protagonista, José Renato, o espectador também não vê o próprio ator que o interpreta na 

tela durante todo o longa-metragem. Em ambas as obras de Aïnouz, todavia, ônibus, carros 

e motos são onipresentes e funcionam como ícones constantes de uma pretensa 

modernidade que chegou ao sertão.   

Em entrevista a André Nigri da revista Bravo! (2010), Aïnouz e Gomes revelaram 

que as imagens captadas nos 40 dias em que eles se embrenharam pelo sertão em 1999 

“originaram inicialmente o curta-metragem ‘Sertão de Acrílico Azul Piscina’ (2004) e mais 

tarde serviram de inspiração tanto para ‘Cinemas, Aspirinas e Urubus’ (2005), de Gomes, 

quanto e ‘O Céu de Suely’ e ‘Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo”. 

Da mesma maneira, nos filmes de Aïnouz, não apenas as estradas servem como 

elementos de ligação e aproximação entre o mundo “moderno” da cidade grande com o 

mundo “arcaico” do sertão, mas também meios os de comunicação, tais como o telefone 

usado por Hermila para se comunicar com seu namorado em São Paulo ou o rádio que José 

Renato ouve incessantemente em seu carro enquanto segue sua longa viagem.  

Outro elemento que tem peso para se compreender este processo de “globalização 

do sertão” nos filmes é a trilha musical em som in3 que é ouvida tanto por Hermila quanto 

por José Renato. Ela ouvirá estas canções, traduzidas do pop norte-americano no posto de 

gasolina em que vai se divertir em Iguatu, pequena cidade do sertão cearense onde se passa 

a trama. Por sua vez, ele, sintonizará no rádio canções amplamente difundidas pelas 

emissoras nordestinas (num exemplo do poder de penetração da indústria cultural regional). 

O desejo dos protagonistas de abandonarem o sertão e voltarem logo para a cidade 

grande, todavia, deixa claro que a aproximação do “centro com a margem” devido ao 

desenvolvimento não apenas dos meios de transporte, mas também dos meios de 

comunicação, como defende McLuhan, não satisfaz aos anseios mais íntimos dos 

personagens criados para o cinema por Aïnouz. 

                                                
3 Para os pesquisadores Vanoye e Goliot-Lété, som in é “a fonte do som (palavra, ruído ou música) que é 
visível na tela”, tanto para os espectadores quanto para os personagens do filme. (S/d., p. 49) 
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Tal comportamento de Suely e José Renato, ao contrário, evidencia muito mais a 

observação que faz Braudel, para quem há, necessariamente, um “diálogo ininterrupto (da 

cidade) com o campo” (1995, p. 441). O pesquisador francês associa a consolidação das 

cidades, e portanto, da vida urbana, à capacidade que estas têm historicamente de atrair 

gente das mais diversas regiões. 

 
Uma cidade não pode viver se não garantir o seu fornecimento de gente. Atrai 
pessoas. E as pessoas vão muitas vezes por si até as suas luzes, as suas 
liberdades, reais ou aparentes, os seus salários melhores. Vão também 
porque, primeiro os campos, depois outras cidades menores não as querem lá, 
rejeitam-nas completamente. A associação corrente, sólida, é uma região 
pobre de emigrantes e uma cidade ativa (...). (p. 449).  
 
 

As considerações tecidas sobre as relações entre as pessoas e as cidades e os feitos 

que a vida urbana pode causar em emigrantes ou pessoas ávidas por se desvencilhar da vida 

no campo, parecem feitas sob medida para explicar as relações tanto de Hermila quanto de 

José Renato com o sertão, onde estão - como ambos gostam de frisar ao longo dos filmes 

que protagonizam - apenas de passagem, exatamente porque de lá já saíram ou porque para 

lá não desejam voltar ou se fixar. 

 Se tanto Hermila quanto José Renato são personagens esféricos, como explica 

Antonio Candido, ou seja, dentro de uma obra de ficção “organizados com maior 

complexidade e, em consequência, capazes de nos surpreender” (2007, p. 63), o sertão 

parece ser ainda mais surpreendente do que os próprios personagens que por ele circulam 

no cinema brasileiro. Árido e inóspito, ele desperta dor e nostalgia, desejo de voltar para 

quem dele saiu e de ir embora para quem acabou de retornar a ele. 

Ao se analisar estes filmes, pode-se traçar um paralelo entre a estrada precária e 

quase sempre esburacada que leva de volta à “cidade amada” por Hermila e José Renato e 

estado psicológico e emocional destes protagonistas que parecem associar 

inconscientemente o sertão à aridez de seus estados de espírito, marcados por medos, 

anseios, sonhos, frustrações e rejeições.  

 

Mascates, retirantes e cangaceiros  

 

No entanto, para que a análise das rotas que aproximam, ao menos simbolicamente, 

os protagonistas de “O Céu de Suely” e “Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo” seja 
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mais completa e contextualizada, torna-se necessário repensar historicamente a presença 

das estradas nos filmes brasileiros que têm o sertão como cenário ou “personagem central”.  

Evidentemente, não se pretende realizar no curto espaço de um artigo a análise 

exaustiva de todas as sequências iniciais e finais de longas-metragens produzidos no Brasil 

que tenham o sertão como cenário. Mas para que se entenda a relação desta região 

brasileira, com nossa cinematografia histórica, e a existência de filmes do cinema brasileiro 

contemporâneo como “O Céu de Suely” e “Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo”, é 

preciso se atentar para o fascínio que a região parece despertar a décadas em nossos 

cineastas.   

Tal fascínio se torna ainda mais curioso se for levado em consideração que o próprio 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sequer registra em sua nomenclatura 

oficial uma região com tal nome em nenhuma parte do Brasil.  

Ao procurar um mapa do sertão no IBGE para a organização da exposição “Sertão 

Contemporâneo”, realizada no Caixa Cultural, no Rio de Janeiro, em 2008, o professor 

Marcelo Campos, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), curador da mostra, 

relatou que o IBGE afirmou a ele que “não existia um lugar no Brasil que se podia chamar 

de sertão”. (LOPES, 2008, p. 8). 

A historiadora Élise Jasmin, porém, delimita esta região essencial para a cultura do 

País em seu livro “Cangaceiros”: 

 
O sertão começa no Nordeste do Brasil, quando se avança para o interior na 
direção oeste e se atinge as vastas regiões castigadas pela seca, onde cresce 
uma vegetação de cor acinzentada ou prateada. (...) Essa região estende-se 
por oito estados do Nordeste brasileiro4. (...) Cobre uma superfície de 1 
milhão de quilômetros quadrados – ou seja, um oitavo do território nacional. 
(2007, p. 16). 
 

 Jasmin reconhece não apenas a dificuldade em seu precisar onde fica o sertão 

exatamente, mas também o desafio de fixar com mais clareza a origem e o significado desta 

palavra. 
A palavra sertão é tão vaga que alguns dicionários brasileiros a definem 
simplesmente como terra distante. Durante muito tempo, seus limites 
territoriais foram imprecisos. O sertão era definido, primeiramente, como 
uma “zona no interior” e, mais tarde, com uma conotação negativa como o 
reverso da região litoral do Nordeste: zona árida, pouco povoada, pressionada 

                                                
4 A historiadora não cita em seu texto, não se sabe se por esquecimento ou descuido, que a região norte de 
Minas Gerais também é tida como sertão e usada como cenário para obras ficcionais sobre a região como é o 
caso de boa parte da produção literária de Guimarães Rosa.   
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pelo peso da miséria e da seca, refém da violência, da injustiça, um mundo 
misterioso apartado da civilização. (p. 16) 
 

 Tal noção formulada por Jasmin está impregnada da visão de sertão formulado a 

partir de conceitos geográficos, climáticos e de questões sociais observados pelo escritor 

Euclides da Cunha, em seu clássico livro-reportagem “Os Sertões”, publicado em 1903, 

onde se encontra o relato sobre a Guerra de Canudos e a resistência dos seguidores do beato 

Antônio Conselheiro contra o estado republicano recém-instaurado no País então.  

 A partir do conceito de Jasmin, respaldo pela visão de Euclides da Cunha, torna-se 

mais fácil compreender porque os protagonistas de “O Céu de Suely” e “Viajo Porque 

Preciso, Volto Porque Te Amo” desejam tanto deixar o sertão e voltar para “cidade 

grande”, mesmo quando esta se apresenta tão inóspita e rude para com eles quanto o 

próprio sertão de onde querem sair. 

Região alhures, não existente oficialmente para o IBGE, mas mencionada na cultura 

brasileira desde a célebre carta de Pero Vaz de Caminha - que citou tal palavra três vezes ao 

menos ao rei de Portugal ao relatar o “achamento” do Brasil -, o sertão chegou ao cinema 

pelas mãos das histórias do cangaço e de seu filho mais famoso: Virgolino Ferreira, o 

Lampião. 

Observa perplexo Glauber Rocha em texto sobre o cineasta Lima Barreto e o “O 

Cangaceiro”, publicado em “Revisão Crítica do Cinema Brasileiro”, de 1963:  

 
É verdadeiramente inexplicável o fato do cinema brasileiro chegar à temática 
do cangaço apenas em 1953 quando a literatura (...) já formara um ciclo: o 
cangaceiro, personagem indispensável no romanceiro popular do Nordeste, 
passara ao romance nordestino com todo seu complexo místico e anárquico. 
(2003, p. 91).   
 

 Ao tecer suas considerações sobre o tema, Glauber olha para estes filmes 

evidenciando a questão do cangaço, formado por anti-heróis que para ele tem numa atitude 

“revolucionária”, tão ao gosto de seus ideais cinematográficos e de vida. Tal postura se 

justifica se levado em consideração que no ano seguinte após o lançamento de seu livro, o 

próprio diretor baiano estrearia um dos filmes mais emblemáticos da cinematografia 

brasileira sobre o tema: “Deus e o Diabo na Terra do Sol”.  

O longa-metragem retoma exatamente questões diretamente relacionadas ao 

cangaço e ao sertão e sua força revolucionária para as mudanças sociais e políticas que 

pareciam prestes a acontecer no Brasil no início dos anos 60, antes do golpe militar. 
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Glauber, no entanto, parece se esquecer de que “o cangaço é indissociável de seu lugar de 

origem: o sertão” (2006, p. 16), como observa Jasmin.  

Ao analisar “Deus e o Diabo na Terra do Sol” e sua proposta de “violência 

revolucionária” no livro “Sertão Mar”, Ismail Xavier nota que: 

 
(...) o sertão se organiza como cosmos: é o seu próprio movimento que deve 
abrigar as forças essências que engendram o futuro. Se há uma convocação 
para a luta no presente, o filme a propõe como apoiada nessa tradição de 
violência: a rebeldia não se inaugura, dá apenas continuidade a luta celebrada 
pela lenda (1983, p. 114).  
 

 Xavier entende esta tradição da violência como “inerente ao movimento interno da 

história do sertão” (p.114) e recorre à profecia de Antônio Conselheiro, repetida por 

Glauber por meio da personagem do beato Sebastião em “Deus e o Diabo na Terra do Sol”, 

de que “o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão” (p. 99). Na sequência de seu livro, o 

próprio pesquisador lembra que a profecia correta de Conselheiro relatada por Euclides da 

Cunha em “Os Sertões” é de que “o sertão vai virar praia e a praia vai virar sertão” (2011, 

p. 203). 

 Ao contrapor mar e sertão, ou melhor, mar e praia, Conselheiro parece ter vaticinado 

não apenas sobre os rumos que o Brasil seguiria nos séculos seguintes, mas também sobre 

os caminhos que os próprios filmes e personagens de nossa cinema tomariam em busca da 

superação desta distância aparentemente intransponível que divide o interior do País da 

civilização litorânea desde a época de nosso Descobrimento, como já notado pela carta de 

Caminha. 

 A oposição e, ao mesmo tempo, relação necessária existente entre o campo e a 

cidade observada por Fernand Braudel, marca, portanto, não apenas a história de 

personagens como Hermila e José Renato dos filmes de Karim Aïnouz, mas da maior parte 

dos tipos que circularam pelo cinema brasileiro que possuem o sertão como palco.  

Não por acaso, a sequência de abertura de “Deus e o Diabo na Terra do Sol” exibe 

em travelling o chão esturricado pelo sol do sertão, da mesma maneira que a sequência final 

mostra Manuel, protagonista da trama, e sua mulher, Rosa, correndo por um caminho árido 

em direção ao mar, em que Sebastião prometeu um lugar além dos morros do sertão, onde 

brotaria da terra “leite e mel” (1983, p.71).    
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Cavando a história 

 

Contudo, muito antes de longas-metragens como “Vidas Secas” (1963), de Nelson 

Pereira dos Santos, e “Deus e o Diabo na Terra do Sol” em pleno movimento do Cinema 

Novo exibirem caminhos de terra ressecados em suas sequências iniciais, coube ao mascate 

libanês Benjamin Abrahão, em 1936, adentrar os rincões mais profundos do sertão e trazer 

para as telas brasileiras o bando do destemido Lampião e seu cotidiano no cangaço. 

Não se sabe exatamente quais as estradas e meios de transporte utilizados por 

Abrahão, que foi secretário do lendário padre Cícero, para conseguir encontrar Lampião e 

Maria Bonita. De seguro, pode-se afirmar que o “caminho” encontrado por Abrahão para 

conseguir recursos técnicos e financeiros para realizar sua empreitada foi o que se 

denomina na primeira metade do século XX no cinema brasileiro de “cavação”. 

“Indiscutivelmente, o que sustenta a produção brasileira nas primeiras décadas do 

século são esses filmes, não os de ficção. São eles que asseguram um mínimo de 

regularidade ao trabalho dos produtores”, afirma Jean-Claude Bernardet (2009, p. 38).  

O pesquisador frisa também que para “descolar a grana para seus filmes qualquer 

trambique valia” (p.43). Ou seja, por vezes, somente a aproximação com a “elite mundana, 

financeira, militar e eclesiástica” é o que permitia a realização destes filmes denominados 

de “naturais”5 ou cinejornais neste momento da história do cinema brasileiro.  

Foi exatamente este o caminho percorrido por Abrahão que, conforme revela o 

cineasta e sociólogo sergipano José Umberto, demorou uma década para concretizar seu 

plano de filmar Lampião e seu bando, só conseguindo tal feito após se associar com 

Adhemar Bezerra de Albuquerque, dono da produtora Aba Film, em Fortaleza, que lhe 

concedeu câmera 35 mm, rolos de filme, lentes e outros apetrechos, após ser convencido 

pelo mascate do imenso potencial que um filme sobre o rei do Cangaço poderia criar 

“grande estardalhaço pelo País, além da grande perspectiva de projetá-lo no mercado 

internacional” (UMBERTO, 2005, p. 17).  

Morto de maneira misteriosa em 1938, mesmo ano em que Lampião foi pego e 

assassinado pelas volantes getulistas, Abrahão só teria seu filme exibido pela primeira vez 

nos anos 50. Documentários como “Memórias do Cangaço”, realizado por Paulo Gil Soares 

em 1967, ajudariam a resgatar para a história do cinema brasileiro a importância do filme 
                                                
5 Paulo Emílio Sales Gomes usará, em livros como “Cinema: Trajetória no Subdesenvolvimento” o termo 
“natural” (1996, p. 24)  para qualquer filme produzido nas primeiras décadas do cinema que não fossem obras 
de ficção.  
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ao usar como material de composição as imagens registradas pelo próprio Abrahão no 

sertão. 

Curioso, no entanto, é notar que a mais recente versão do filme do mascate e ex-

assistente de Padre Cícero, batizado de “Lampião (o Rei do Cangaço)”, encartada como 

DVD no livro “Iconografia do Sertão”, organizado por Ricardo Albuquerque – neto de 

Adhemar Albuquerque – exibe justamente em suas sequências iniciais o bando de Virgolino 

numa “picada”, ou estrada, correndo a cavalo atrás de bois pelo sertão. Prova de que estrada 

é um elemento de civilização material indissociável quando o assunto são filmes feitos 

sobre o cinema brasileiro e o sertão. 

 O que fica claro, contudo, nesta relação histórica entre o sertão e as estradas desde 

os primórdios de nossa filmografia sobre o tema com Abrahão é que estes caminhos que 

deveriam unir a “margem ao centro”, ou o mundo moderno ao arcaico, continuam servindo 

apenas como elementos de fuga dos retirantes sertanejos para o idílico litoral.  

Esta questão também fica evidenciada em películas como “O Pagador de 

Promessas” (1962), de Anselmo Duarte. A sequência inicial do único filme brasileiro a 

ganhar até hoje a Palma de Ouro no Festival de Cannes exibe a acidentada e precária 

estrada que conduzia Zé do Burro do sertão, onde fez sua promessa em um terreiro de 

candomblé, até a cidade grande onde deveria pagá-la.   

 
Registrando o ponto de origem, não se dispensa todo o percurso dos 
protagonistas a caminho do mar, passando pelos diferentes tipos de 
vegetação, numa escolha de imagens calculadas para evidenciar as etapas que 
se cumpre ao viajar do sertão árido ao litoral (XAVIER, 1983, p. 45-46).  
 

Ao observar a análise formulada por Xavier sobre a estrada inicial percorrida por Zé 

do Burro em “O Pagador de Promessas”, torna-se ainda mais evidente que a estrada que 

liga o “sertão ao mar” não encurtou os caminhos para a aclamada “aldeia global”, noção 

forjada por McLuhan nos anos 60 que deveria “encurtar distâncias” e abolir as antigas 

noções de centro e periferia na visão do comunicólogo (1974, p.112).  

A própria morte de Zé do Burro - que só deseja pagar o que prometeu a Iansã/ Santa 

Bárbara e assim voltar ao sertão, contrariando os anseios da maioria dos protagonistas de 

filmes brasileiros que desta região emigraram - na escadaria de uma igreja em Salvador, e a 

sequência final do filme que mostra o corpo do protagonista sendo levado por esta escadaria 

até o altar onde desejava depositar sua cruz, deixa claro o difícil percurso que pode existir 

de aproximação entre o sertão e o litoral no cinema brasileiro, por mais que o filme de 
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Duarte tenha se esforçado para apresentar “um mundo sem fissuras” (1983, p.48) entre o 

interior árido e cidade, como observa Xavier.   

Da mesma maneira, o “encurtamento das distâncias” entre o sertão e o mar, ou a 

cidade e o campo, seja pelas estradas e meios de transporte, seja pelos meios de 

comunicação, cada vez mais desenvolvidos no mundo atual, também não foi o suficiente no 

cinema brasileiro contemporâneo para despertar em Hermila e José Renato a compreensão 

de que o sertão é um local de possível permanência.  

Nos longas-metragens de Aïnouz que protagonizam, ambos só desejam voltar à 

cidade grande o quanto antes, mesmo que esta cidade não os acolha de uma maneira menos 

árida e inóspita que o próprio sertão de onde querem sair a qualquer custo. Um caminho 

tortuoso se levado em conta que o sertão voltará com força como cenário dos filmes 

brasileiros no chamado do período da Retomada, ou seja, após a entrada em vigor das leis 

de incentivo fiscal no início da década de 90. Sintomaticamente, neste movimento de 

retorno ao sertão, a representação da estrada que liga o “centro à margem”, ou “cidade ao 

campo”, ou o “interior ao litoral” ganha ainda mais significados.  

 

Liquidez árida? 

 

É emblemático notar que em abril de 1997, Luiz Zanin Oricchio, crítico de cinema 

do jornal O Estado de S. Paulo, registrará que Pernambuco via nascer o chamado 

movimento do Árido Movie (p. D12), cujo primeiro longa-metragem foi justamente “O 

Baile Perfumado”. Na ocasião, a película retirou novamente do ostracismo a então 

esquecida história de Benjamin Abrahão e suas peripécias para filmar Lampião e seu bando. 

Entre os realizadores que deram origem ao movimento citados por Oricchio 

estavam, além de Paulo Caldas e Lírio Ferreira, diretores de “O Baile Perfumado”, 

justamente Marcelo Gomes, que conhecera Karim Aïnouz em meados da década de 90 em 

São Paulo. (Daí decorre a aproximação de Aïnouz ao movimento cinematográfico 

pernambucano, mesmo sendo ele cearense). 

Amin Stteple, um dos mentores do Árido Movie, explicou a Oricchio na ocasião que 

o movimento pretendia reciclar, por meio do cinema, a cultura nordestina para a 

modernidade, assim como o mangue beat, de Chico Science, havia feito com a música no 

início daquela mesma década. Na prática, eles desejavam a possibilidade de fazer um 

cinema marcado pelo experimentalismo, capaz de comunicação com o público, mas com 
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um “pé na tradição”, num movimento de continuidade entre o passado e o futuro do cinema 

brasileiro.   

Em 2003, ao publicar o livro “Cinema de Novo”, em que realiza um balanço crítico 

da Retomada, Oricchio irá observar que “a escolha do sertão como lugar onde se decide a 

luta de classes apresentada no Cinema Novo, fez com que a região fosse retratada em toda a 

aridez, crueza e inclemências naturais” (p. 131). 

No entanto, para o crítico este espaço ao se apresentar não apenas como cenário, 

mas como uma espécie de “personagem onipresente” de muitos filmes da Retomada se 

torna “líquido” (p. 132). Traçando um paralelo entre o árido movie e o personagem de 

Abrahão em “O Baile Perfumado”, Zanin atenta para a importância dos dramas individuais 

nestes novos filmes que despontam no cinema brasileiro contemporâneo. 

A visão da “liquidez” dos caudalosos dramas individuais de Oricchio concorda com 

a opinião de André Nigri ao afirmar que os filmes de Gomes e Aïnouz “consiste(m) em ver 

o sertão não como palco de embates políticos, mas como espaço de conflitos individuais” 

(2010) num comportamento oposto ao dos cineastas do Cinema Novo para quem o sertão 

deveria revelar aos espectadores dramas sociais e/ou coletivo. 

Mais adiante, Nigri observa sobre “Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo” 

que:  
O sertão da dupla é ora lírico, ora duro, e revela-se em toda sua 
complexidade. É como se o público estivesse sendo apresentado a um mundo 
novo, mas sem manipulações. Durante a captação das imagens um certo 
distanciamento fica claro. Não há crítica social, embora (José) Renato às 
vezes se interrogue por qual razão o governo quer levar água para aquela 
região miserável. Mas são raros esses momentos. A câmera de Karim e 
Marcelo também desfoca-se muitas vezes, como a enfatizar a vertigem 
sentimental do personagem (2010). 
 

Esse paradoxo entre o lirismo e aridez do sertão e a viagem sentimental da 

personagem talvez possa ser explicado pelo fato de ambos os diretores não terem sido 

criados no sertão, mas no litoral, terem que pegar a “estrada do cinema” para chegarem até 

lá e vislumbrarem, não sem certo encantamento, este espaço árido, mas historicamente 

vicejante de possibilidades ficcionais na cultura. 

Mesmo como este encantamento e a tentativa de compreender um lugar 

desconhecido, mas onipresente no imaginário do País, personagens como Hermila 

mostrarão que, apesar de sua premissa dramática ser fortemente marcada por questões 

individuais em “O Céu de Suely”, os dramas sociais e coletivos sobrevivem e, de certa 

maneira, fundem-se no cinema contemporâneo brasileiro que se passa no sertão.  O sonho 
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de Hermila de voltar para a inóspita cidade grande, mesmo que para isso tenha rifar o 

próprio corpo, continua sendo o desejo e o drama de tantos sertanejos que se sentem à 

margem do mundo no lugar onde nasceram. 

O mesmo se pode se observar de José Renato que viaja porque precisa – é geólogo e 

está a trabalho no sertão -, mas volta porque ama – sua mulher que acabou de abandoná-lo 

ou capital litorânea onde nasceu? Questões estas que podem ser respondidas pela 

onipresença das estradas como elemento central de civilização material neste filme, mas 

que mesmo assim não ajudaram a “encurtar” as distâncias culturais e nem reduzir 

significativamente a velha sensação de que existe um abismo entre centro e periferia que 

acompanha a cada brasileiro desde a época do Descobrimento.  

Os filmes de Aïnouz conservam, enfim, muito mais da realidade agreste notada por 

Euclides da Cunha em livros como “os Sertões” do que se poderia pressupor no início desta 

“viagem”. Ao lado das estradas nos filmes, há sempre um “céu sem nenhuma nuvem” que 

exibe quase sempre um firmamento “límpido” que prossegue “afogando a vida” (2011, p. 

109) na aridez aqui da estrada, ou melhor, na terra ou no asfalto onde o Brasil tenta firmar 

seus pés há séculos.  

 O cineasta pernambucano Camilo Cavalcante tem razão ao observar que “muito 

mais do que uma zona geográfica, o sertão e seus habitantes representam um território da 

alma humana, onde afloram amores absolutos” (ALMEIDA, 2011, p. 43). Onipresente na 

paisagem do Brasil, afinal, o sertão está em toda a parte. O cinema brasileiro só nos indica 

novas estradas para se chegar a ele.  
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