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RESUMO  

 

Partindo  da  compreensão  de  que  o  sertão  se  apresenta  como  um  espaço  de  trocas  simbólicas                
amplamente  representado  nas  artes  que  propõem  o  movimento  autorreflexivo  de  pensar  “o             
povo  brasileiro”,  o  presente  trabalho  analisa  o  filme Viajo  Porque  Preciso,  Volto  Porque  Te               
Amo (AÏNOUZ;  GOMES,  2009)  entendendo  este  como  um filme-dispositivo  que  atualiza  as             
vivências  de  alteridade  através  da  construção  de  um  acesso  ao  sertão  que  se  desenvolve  por                
meio  da  experiência  sensível.  Tratando-se  de  um  longa-metragem  que  faz  parte  de  uma  leva               
de  filmes  recentes  que  promovem  fissuras  nas  paisagens  míticas  hegemonicamente           
estabelecidas  para  o  sertão,  fazendo  isso  por  meio  de  propostas  que  demonstram  uma              
transculturalidade  que  enfraquece  o  mito  de  cultura  genuína  e  de  representação  una.  Nosso              
objetivo  de  pesquisa  é  investigar  como  esses  movimentos  se  desenrolam  dentro  da             
narratividade  de Viajo  para  chegarmos  a  conclusão  de  que  sua  trajetória  rompe  com  a               
dicotomia sertão-litoral  através  de  um  personagem  que  traça  uma  expedição  errante  pelas             
paisagens   sertanejas   e   metaforicamente   mergulha   em   um   sertão   que   também   é   mar.   

 

Palavras-Chaves:  Sertão.  Alteridade.  Sertão-nação.  Cinema  Brasileiro.  Antropofagia.        
Sertão-mar.   Filme-dispositivo.   Narrativa   de   Fluxo.   Errância.   
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ABSTRACT  

 

Starting  from  the  understanding  that  the  sertão  presents  itself  as  a  space  of  symbolic               
exchanges  widely  represented  in  the  arts  that  propose  the  self-reflexive  movement  of  thinking              
"the  Brazilian  people",  the  present  work  analyzes  the  film Viajo  Porque  Preciso,  Volto  Porque               
Te  Amo (AÏNOUZ;  GOMES,  2009)  understanding  this  as  a  device-film  that  updates  the              
experiences  of  otherness  through  the  construction  of  an  access  to  the  sertão  that  develops               
through  the  sensitive  experience.  Being  a  feature  film  that  is  part  of  a  series  of  recent  films                  
that  promotes  fissures  in  the  mythical  landscapes  hegemonically  established  for  the  sertão,             
doing  this  through  proposals  that  demonstrate  a  transculturality  that  weakens  the  myth  of              
genuine  culture  and  of  representation.  Our  objective  is  to  investigate  how  these  movements              
unfold  within  the  narrative  of Viajo  to  arrive  at  the  conclusion  that  its  trajectory  breaks  with                 
the  dichotomy  of  the  sertão-littoral  through  a  character  who  traces  an  errant  expedition              
through  the  sertanejas  landscapes  and  metaphorically  plunges  into  a  backlands  that  it  is  also               
sea.  

  

Keywords:  Sertão.  Otherness.  Sertão-nation.  Brazilian  Cinema.  Anthropophagy.  Sertão-mar.         
Movie-device.   Flow   Narrative.   Wandering.  
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INTRODUÇÃO  

 

A  escolha  da  temática  desta  dissertação  se  deve  à  minha  experiência  pessoal  de  ter               

trabalhado  por  dois  anos  como  psicóloga  social  em  um  projeto  desenvolvido  em  uma              

comunidade  do  interior  da  Bahia.  O  lugar  se  localizava  em  uma  região  de  fronteira  conhecida                

como  Piemonte  do  Paraguaçu  próxima  a  pontos  turísticos  da  Chapada  Diamantina.  Nesse             

local  havia  períodos  de  chuva,  ou  “dos  trovões”  como  se  costumava  dizer  por  lá,  onde  toda  a                  

vegetação  ficava  esverdeada  e  foi  em  uma  época  dessas  que  cheguei  para  trabalhar.  No               

decorrer  do  ano  pude  presenciar  um  segundo  momento:  o  de  seca,  e  só  ao  me  deparar  com                  

uma  paisagem  árida  com  a  prevalência  dos  cactos  e  de  alguns  elementos  de  paisagem               

semiárida   que   percebi   que   eu   estava   trabalhando   no   “sertão”.   

Vale  ressaltar  que  tal  situação  não  se  tratava  de  uma  distração  minha,  visto  que  dentro                

da  instituição  que  eu  fazia  parte  havia  estudos  sobre  o  território,  assim  como  também  eram                

realizados  mapeamentos  das  famílias  dos  vilarejos.  Logo,  através  da  situação  confusa  pela             

qual  passei,  sem  nenhum  dado  oficial  ou  geográfico  sobre  aquele  sertão,  ou  mesmo  qualquer               

informação  nesse  sentido  que  fosse  de  alguma  relevância  para  a  vida  daquelas  pessoas,              

percebi  o  quanto  o  sertão  é  uma  espécie  de  mito  repleto  de  clichês  que  habitam  nossa                 

memória.   

Passei  a  observar  o  quanto  recorremos  a  uma  noção  simbólica  quando  nos  reportamos              

ao  sertão  tal  como  na  frase  de  Guimarães  Rosa  que  afirma  que  o  sertão  está  dentro  de  nós.  E,                    

ao  mesmo  tempo,  a  me  perguntar  o  quanto  de  materialidade  existe  dentro  dessa  categoria,               

visto  que  eu  mesma  posso  afirmar  que  já  estive  lá.  As  referências  que  me  foram  dadas  para                  

chegar  até  tal  conclusão  se  devem  à  paisagem  sertaneja  construída  no  meu  imaginário,              

advinda  não  apenas  dos  livros  de  literatura  que  me  obrigaram  a  ler  na  escola  ou  das  músicas                  

de  Luiz  Gonzaga  que  meu  irmão,  tão  lindamente,  canta  e  toca  na  sanfona,  mas  principalmente                

das   imagens   dos   filmes   brasileiros   pelos   quais   particularmente   apresento   um   apreço.  

Se  examinarmos  a  fundo,  a  própria  noção  de  cinema  brasileiro  acaba  se  tornando  um               

pouco  abstrata,  e  é  partindo  de  premissas  como  as  de  Stuart  Hall  (2001)  de  que  toda                 

identificação  nacional  é  um  tipo  de  unidade  construída  artificialmente,  vamos  buscar  entender             

como  o  sertão  acaba  se  conformando  em  símbolo  de  brasilidade  para  nós.  Este  trabalho  traz                
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uma  pesquisa  a  respeito  de  como  e  porque  diversos  cineastas  brasileiros  têm  realizado  filmes               

que  utilizam  o  cenário  do  sertão.  Também  buscamos  investigar  sobretudo  o  modo  como  é               

trabalhada  a  figura  do  sertanejo,  que  nesses  filmes  acaba  surgindo  como  uma  espécie  de               

representante  do  “povo  brasileiro” .  O  quanto  de  alteridade  permeia  entre  as  realidades  e              1

existências   dessas   pessoas   e   a   visão   pré   construída   socialmente   a   respeito   delas?  

Apesar  de  sermos  todos  brasileiros,  somos  marcados  pelas  mais  diversas  diferenças            

em  nossos  contextos  sociais  e,  nesse  sentido,  é  como  se  houvesse  vários  países  dentro  do                

Brasil,  eu  mesma  posso  considerar  que  estive  no  sertão  como  uma  espécie  de  estrangeira.               

Assim,  é  diante  desse  tipo  de  situação  que  acredito  que  as  questões  de  alteridade  se  impõem                 

no  contexto  do  Cinema,  a  partir  do  momento  em  que  se  criam  tensionamentos  nas  produções                

em  que  os  cineastas  se  propõem  a  retratar  lugares  sociais  dos  quais  não  fazem  parte.  Em                 

nossas  obras,  desde  o  Cinema  Novo,  vemos  um  crescente  movimento  de  filmes  que  se               

debruçam  sobre  histórias  narradas  a  respeito  desse  outro  regional  ou  de  classe  e  o  olhar  da                 

câmera,  por  vezes,  se  mostra  de  uma  percepção  tão  exótica  quanto  daquela  de  quem  vem  de                 

outro   país.   

Diante  da  imagem  de  um  sertão  que  é  “o  outro”  do  Brasil  mas  ao  mesmo  tempo                 

também  é  tomado  como  um  símbolo  de  nacionalidade,  nos  resta  refletir  sobre  como  este  lugar                

de  outro  também  dialoga  com  a  condição  de  ser  brasileiro.  Mais  do  que  isso,  em  como  nossa                  

ideia  de  nacionalidade  se  encontra  vinculada  a  nossa  condição  histórica  iniciada  à  partir  da               

colonização,  logo,  o  princípio  da  alteridade  se  apresenta  forte  desde  o  primeiro  contato              

daqueles  que  aqui  habitavam  com  as  nações  colonizadoras.  Desse  modo,  a  relação  com  o               

estrangeiro  é  algo  que  surge  nos  mitos  que  fundam  nossa  identidade  nacional  como  por               

exemplo  o  do  descobrimento  do  Brasil  pelos  portugueses  não  por  acaso,  a  Carta  de  Pero  Vaz                 

de  Caminha  ao  rei  de  Portugal  é  considerada  como  uma  espécie  de  certidão  de  nascimento  do                 

Brasil.  Segundo  Ismail  Xavier  (1983)  o mar é  um  mito  totalizador  tão  forte  quanto  o sertão ,                 

tanto  que  obras  de  cineastas  como  Glauber  Rocha  se  remeteu  à  uma  noção  de  Sertão  Mar                 

como  uma  crítica  da  condição  brasileira  de  desigualdade  social  frente  às  nações  de  primeiro               

mundo.    Xavier   nos   lembra   que   foi   justamente   pelo   mar   que   os   colonizadores   chegaram.   

1  Questão  trazida  por  Jean-Claude  Bernardet  (2003)  que  demonstra  preocupação  em  como  os  sujeitos  ao  serem                 
encerrados  em  neste  grande  grupo  chamado  “povo”,  têm  sua  alteridade  caracterizado  pelo  seu  lugar  de  abismo                 
social   que   é   enquadrado   através   de   visões   que   determinam   “um   saber   sobre   outro”.  
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A  sombra  estrangeira  é  algo  que  habita  as  preocupações  de  artistas  e  intelectuais  que               

se  dedicam  a  pensar  em  termos  de  uma  cultura  genuinamente  nacional,  tal  noção  é  baseada                

em  tensões  frente  às  questões  de  dominação  cultural  sofridas  durante  a  colonização.  No              

entanto,  podemos  considerar  que  esse  tipo  de  visão  anuncia,  de  antemão,  uma  realidade              

distópica  do  nosso  presente  em  relação  ao  passado  de  colonizados,  pois  os             

estrangeiros/colonizadores  são  colocados  invariavelmente  como  sujeitos  que  tiveram  total          

sucesso  em  seu  processo  de  influência  cultural,  e  diante  disso,  é  como  se  nós  brasileiros                

precisássemos  nos  lançar  em  uma  aventura  de  resgate  da  nossa  “verdadeira  cultura”  ou  “nossa               

origem  perdida”.  Mas  se  por  outro  lado,  percebermos  que  houve  resistência  e  criatividade  por               

parte  dos  “colonizados”?  E  se  esse  lugar  de  “outro”  que  assumimos  dentro  do  nosso  próprio                

território  também  nos  possibilitou  reinvenções  outras  que  não  dizem  sobre  um  tipo  de              

essência  ou  verdade,  mas  sobre  possibilidades  múltiplas  de  existência  e  reinvenção.            

(Re)existências  que  se  manifestam  no  dia  a  dia,  nas  trocas  cotidianas,  como  por  exemplo  no                

nosso  próprio  modo  de  falar.  Movimentos  como  os  da  Antropofagia  modernista  realizaram             

propostas  artísticas  que  visavam  abarcar  entendimentos  semelhantes,  assim  como  o           

Tropicalismo  e  suas  experimentações  sessentistas  que  não  negavam  a  incorporação  de            

influências  estrangeiras  e  defendiam  processos  de  apropriação  consciente,  em  contestação  à            

uma  ideia  de  passividade  e  ao  problema  da  impossibilidade  de  abarcar  existências  múltiplas              

que   a   busca   por   representação   genuína   acaba   provocando.   

No  caso  do  Cinema  temos  problemáticas  parecidas,  pois  é  pensando  na  projeção  do              

Brasil  diante  dos  olhos  do  exterior  que  autoras  como  Ivana  Bentes  (2007),  seguida  por  uma                

leva  de  intelectuais  e  acadêmicos,  tecem  as  mais  acirradas  críticas  a  certos  filmes  nacionais  do                

chamado  Período  de  Retomada,  que,  segundo  a  compreensão  dos  mesmo,  retratam  símbolos             

nacionais  como  o  sertão  e  a  favela  sob  uma  óptica  de  entretenimento  que  não  dá  conta  “do                  

Brasil  real”  e  afirmam  uma  condição  de  inferioridade  frente  ao  estrangeiro.  As  provocações              

são  direcionadas  mais  especificamente  para  os  realizadores  dessas  obras  que  muitas  vezes             

enfrentam  problemas  éticos  ao  se  proporem  filmar  esse  “outro”  incorrendo,  com  isso,  no  risco               

de  lançarem  mão  de  estereótipos  e  de  discursos  que  o  fecham  numa  dócil  condição  subalterna.                

A  partir  desse  ponto  podemos  apresentar  a  analogia  que  fazemos  entre  o  lugar  simbólico  do                

colonizador  e  o  do  cineasta  diante  da  alteridade,  metaforizando  os  filmes  como  cartas  de               

descobrimento  que  visam  realizar  tratados  sobre  lugares  outros,  fazendo  transparecer  nas            
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obras  a  presença  das  tensões  que  nascem  desse  contato.  Apelamos  neste  caso,  no  entanto,  para                

um  visão  que  foge  do  pessimismo  presente  na  crença  sobre  um  olhar  dominante  que               

invisibiliza  a  “essência”,  para  focar  no  interessante  resultado  que  esse  encontro  com  a              

alteridade   é   capaz   de   provocar.   

 Autoras  como Meize  Lucas  (2012)  e  Alessandra  Brandão  (2008)  percebem  que               

alguns  filmes  recentemente  produzidos  no  Brasil,  mais  especificamente  nas  últimas  duas            

décadas,  são  apontados  como  possuidores  de  um  estilo  que  é  capaz  de  realizar  fissuras  em                

visões  estereotipadas  a  respeito  de  construtos  como  os  do  sertão  e  o  sertanejo.  Sendo  estes                

considerados  como  próprios  de  um  estilo  que  constrói  as  chamadas  narrativas  de  fluxo.              

Acreditamos  que  se  tratam  de  narrativas  que  permitem  que  passemos  a  nos  perguntar  sobre               

como  o  “outro”  filmado  é  capaz  de  escapar  das  tentativas  de  categorização  através  de  um                

eterno  movimento  de  “tornar-se  outro”  e  sobretudo  como  a  estética  das  obras  pode  ser  capaz                

de  dar  vistas  a  tal  movimento.  Mas  de  que  modo  o  estilo  de  fluxo,  dentro  de  sua  narrativa,                   

permite  que  a  imagem  se  multiplique  e  permita  um  vislumbramento  da  potencialidade  das              

existências  daqueles  que  geralmente  são  retratados  com  olhares  engessados  frente  à  sua             

situação   de   subalternidade?  

De  acordo  com  Stephany  Bouquet  (2002a)  o  que  caracteriza  as  narrativas  de  fluxo  é               

certa  construção  fílmica  que  faz  com  que  os  discursos  se  tornem  menos  relevantes  do  que  a                 

experiência  da  própria  imagem.  Desse  modo  entendemos  que  as  imagens  dos  sujeitos  outros              

passam  a  ser  mais  potentes  e  capazes  de  realizar  dobras  que  até  mesmo  são  capazes  de  superar                  

a  leitura  do  cineasta.  Jacques  Aumont  (2008)  acredita  que  este  tipo  de  potência  se  relaciona  a                 

um  novo  modo  de  construção  do  olhar  do  espectador  que,  segundo  André  Parente  e  Victa                

Carvalho  (2009)  faz  com  que  essas  imagens  sejam  promovidas  como  dispositivos.  Denilson             

Lopes  (2006)  acredita  que  este  efeito  dispositivo  é  facilitado  pelas  novas  formas  de  narrar  e                

comunicar  próprias  da  era  pós-moderna  e  do  seu  fácil  acesso  à  produção  e  divulgação  de                

material  imagético  que  acabam  levando  o  espectador  a  uma  relação  menos  ingênua  e  mais               

mais   intensa   em   relação   às   imagens.  

Nesse  sentido,  lançamos  mão  dos  estudos  de  Bouquet  e  Jean-Marc  Lalanne  (2002)             

para  entender  como  o  empenho  estético  dos  cineastas  pode  promover  esses  tipos  de              

experiência  fílmica,  que  se  apresenta  como  um  gatilho  que  promove  um  contato  que  pode               

 



15  

tomar  caminhos  de  sensações  diversos,  ultrapassando  os  limites  do  discurso  e  do  sentido              

fechado.  

É  diante  da  problemática  deflagrada  que  nosso  trabalho  se  desenvolve  no  sentido  de              

realizar  um  mapeamento  de  como  os  filmes  sobre  o  sertão,  produzidos  em  contexto  nacional               

escolhem  trabalhar  com  as  figuras  de  alteridade,  de  modo  a  nos  ater  aos  debates  que  emergem                 

de  suas  propostas  estéticas  narrativas.  Elegemos  o  longa  metragem Viajo  Porque  Preciso,             

Volto  Porque  Te  Amo (AÏNOUZ;  GOMES,  2009)  como  nosso  principal  objeto  de  estudo,  no               

sentido  de  buscar  entender  como  sua  narrativa  é  desenhada  de  modo  a  ser  considerada  como                

própria  de  um  estilo  de  fluxo.  Buscando  entender  como  este  filme  pode  atuar  como  um                

dispositivo  que  gera  experiências  diferenciadas  para  os  espectadores  que  acabam  tendo  seus             

imaginários  a  respeito  do  sertão  abalados  em  algum  grau  por  estranhamentos  ou             

reconfigurações.  Segundo  o  que  propomos  aqui,  partimos  da  aposta  de  que  as  imagens  de               

Viajo  propiciam  uma  maior  abertura  diante  do  contexto  sertanejo,  nos  aprofundando  a  respeito              

de  como  um  contato  mais  sensorial  do  que  discursivo  é  capaz  de  promover  fissuras  para  os                 

sujeitos   de   alteridade.  

No  primeiro  capítulo  nos  dedicaremos  a  amadurecer  a  ideia  do  sertão  enquanto  um              

construto  simbólico  recoberto  de  tentativas  de  representação  do  qual  também  se  lança  mão  no               

intuito  de  construir  ou  refutar  processos  de  identidades.  Para  isso  recorremos  a  Custódia  Sena               

(1998),  uma  autora  que  problematiza  o  lugar  de  alteridade  que  o  sertão  ocupa  e  como  esse                 

lugar  permite  conformações  que  se  abrem  para  as  mais  diversas  possibilidades  de             

manifestação  cultural.  Segundo  a  autora,  tais  manifestações  dizem  respeito  às  vivências            

humanas  realizadas  nos  espaços  de  troca  e  podem  ser  verificadas  nas  estruturas  narrativas  das               

obras  de  arte;  aqui  a  literatura  ganha  especial  atenção  de  Sena  por  se  apresentar  como  uma                 

espécie  de  inauguradora  de  uma  importante  parte  do  imaginário  respeito  do  contexto             

sertanejo.   

Também  utilizamos  neste  capítulo  alguns  registros  históricos  resgatados  por  Janaína           

Amado  (1995),  que  demonstram  a  utilização  do  termo  remetido  à  alteridade  desde  contextos              

bastante  remotos.  É  importante  destacar  que,  com  isso,  não  pretendemos  traçar  ou  nos  fechar               

em  um  tipo  de  estudo  genealógico,  mas  sobretudo  cartografar  o  modo  rizomático  como,  desde               

época  remota,  o  sertão  é  articulado  a  partir  de  um  lugar  de outro  para,  consequentemente,                

 



16  

estudar  o  que  acaba  sendo  feito  com  esse  posicionamento.  Para  alcançar  esse  objetivo,  as               

pesquisas  de  Albuquerque  Jr.  (1999;  2016)  sobre  processos  históricos  e  culturais  a  respeito  do               

sertão  são  fundamentais  para  uma  compreensão  que  se  desenha  dentro  de  um  movimento  de               

resgatar  potências  a  partir  de  uma  condição  de  subalternidade.  Assim  como  as  pesquisas  do               

autor  sobre  como  a  paisagem  sertaneja  é  retratada  nas  nossas  obras  de  arte  auxiliam  a  tecer                 

um  panorama  que  serve  de  base  para  entender  os  debates  em  torno  da  questão  nos  diversos                 

campos,   chegando   até   o   Cinema.  

É  no  segundo  capítulo  que  passamos  a  adentrar  na  reflexão  de  como  a  imagem               

cinematográfica  contribui  para  as  conformações  imaginárias  sobre  o  sertão.  Para           

problematizar  melhor  a  questão,  nos  aprofundamos  no  conceito  de  dispositivo  trazido  por             

Deleuze  (1986),  nos  dedicando  também  a  entender  como  sua  defesa  do  pensamento  nômade              

(1985)  com  os  seus  múltiplos  caminhos  de  sentido  dialoga  com  atitudes  estéticas  de  filmes               

que  visam  superar  as  narrativas  estereotipadas  sobre  o  outro  de  classe.  Também  é  realizado               

um  apanhado  dos  principais  filmes  sobre  o  sertão  advindos  de  períodos  bastante  relevantes              

como  o  do  Cinema  Novo  e  o  Cinema  de  Retomada  que  trazem  uma  ampla  lista  de  filmes                  

sobre  o  sertão.  Até  que  chegamos  nas  obras  recentes  que,  assim  como Viajo  Porque  Preciso,                

Volto  Porque  Te  amo ,  trazem  o  sertão  a  partir  de  filmes  de  viagem  que  divulgam  o  cenário                  

sertanejo  através  da  perspectiva  de  fluxo  proporcionada  pela  estrada.  Lúcia  Nagib  (2002a)             

comenta  esse  fenômeno  e  propõe  o  surgimento  de  um  novo  gênero,  o árido  movie,  que,  não                 

apenas  na  opinião  dela  como  na  de  outras  autoras  como  Brandão  e  Lucas,  rompem  de  certa                 

forma  com  a  dicotomia  sertão-litoral  ou  nordeste-sudeste,  por  trazerem  narrativas  que            

problematizam  as  fronteiras  ao  convocar  noções  de  desterritorialização  e  transculturalidade           

para   as   abordagens   dos   corpos   sertanejos   que   surgem   nos   filmes.  

No  terceiro  e  último  capítulo  desenvolvemos  os  caminhos  metodológicos  para  a  tarefa             

de  realização  do  estudo  da  temática  do  sertão  através  da  materialidade  fílmica  de Viajo               

Porque  Preciso,  Volto  Porque  Te  amo .  Para  isso,  vamos  ao  encontro  de  Jacques  Aumont  e                

Michel  Marie  (2004)  ao  propor  um  estudo  da  narrativa  enquanto  um  todo  gerador  de               

enunciados  fílmicos,  que  entendemos  portanto  ser  a  solução  mais  adequada  nesse  sentido.             

Uma  vez  escolhido  nosso  tipo  de  abordagem,  nos  voltamos  para  um  aprofundamento  do  que               

seria  uma  narrativa  de  fluxo.  A  partir  da  perspectiva  de  Stephany  Bouquet  (2002  )passamos  a                
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fase  de  tentar  entender  as  particularidades  dessas  obras,  que,  segundo  o  mesmo,  são  frutos  de                

trabalhos  em  que  os  cineastas  se  voltam  para  a  promoção  da  experiência  sensível.  Denilson               

Lopes  (2007)  problematiza  o  fenômeno  e  aprofunda  como  podemos  entender  a  relação  que              

essas  narrativas  estabelecem  com  o  espectador  e,  mais  do  que  isso,  como  elas  incorporam  as                

figuras  comuns  ou  subalternas.  Assim  como,  os  estudos  de  José  Carlos  Oliveira  Jr.  (2013),               

que  fazem  um  apanhado  sobre  filmes  e  textos  de  críticos  sobre  filmes  próprios  do  cinema  de                 

fluxo,  servem  de  bússola  que  orienta  nossa  busca  por  uma  compreensão  da  estrutura  de               

narrativa   de   fluxo   de    Viajo.   

Na  fase  de  aprofundamento  analítico, partimos  do  formato  de  relato  de  viagem  que  o               

nosso  filme  apresenta  para  tecer  um  estudo  alegórico  comparativo  entre  a  C arta  de  Caminha e                

a  narração  em voz  off  do  personagem  principal  que  comenta  sua  viagem  de  expedição  pelo                

sertão.  De  acordo  com  o  que  já  mencionamos  anteriormente,  o  objetivo  principal  dessa              

proposta  metafórica  é  investigar  até  que  ponto Viajo  promove  ranhuras  nas  noções             

cristalizadas  e  até  que  ponto  é  capaz  de  potencializar  as  imagens  do  sertão  e  de  seus                 

habitantes.  
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1   -   O   SERTÃO   COMO   ESPAÇO   DE   ALTERIDADE  

“Eu   antes   tinha   querido   ser   os   outros   para   conhecer   o   que   não   era   eu.   Entendi   então   que   eu  
já   tinha   sido   os   outros   e   isso   era   fácil.   Minha   experiência   maior   seria  

ser   o   outro   dos   outros:   e   o   outro   dos   outros   era   eu.”.  
(Clarice   Lispector)  

 

O  sertão  é  um  tema  que  habita  amplamente  a  nossa  cultura  e  que  se  apresenta  muitas                 

vezes  como  um  forte  símbolo  identitário,  por  isso  é  um  assunto  que  é  posto  como  objeto  de                  

preocupações  políticas  e  ideológicas  e,  tal  como  ocorre  com  as  questões  em  torno  das  noções                

de  nacionalidade,  se  apresenta  como  um  objeto  de  disputa  por  representações  entre  artistas  e               

intelectuais.  Os  embates  se  tornam  ainda  mais  acirrados  a  partir  do  momento  em  que  este                

sertão   de   configura   como   “um   outro   social’’.   

O  uso  do  termo  sertão  pode  ser  verificado  já  em  alguns  dos  primeiros  escritos  que                

objetivavam  discorrer  sobre  nossos  territórios,  sendo  advindos  ainda  do  período  da            

colonização.  Janaína  Amado  (1995)  afirma  que  o  uso  do  termo  se  fez  bastante  presente  nos                

relatos  de  cronistas,  viajantes  e  curiosos,  e  desde  o  século  XVI  a  expressão  começa  a  ser                 

utilizada  em  antigas  cartas  de  expedições.  Nestes  relatos  a  palavra  sertão  era  usada  pelos               

europeus  para  definir  lugares  pouco  adentrados,  estranhos  e  desconhecidos,  sendo  uma            

variação   lusitana   da   palavra   “deserto”:  

Durante  o  período  de  colonização,  segundo  alguns  estudiosos  (Nunes,  1784:428),           
“sertão"  ou  “certão"  seria  corruptela  de  “desertão";  segundo  outros  (Teles,  1991),            
proviria  do  latim  clássico serere , sertanumo  (entrelaçado,  embrulhado),  desertum          
(desertor,  aquele  que  sai  da  fileira  e  da  ordem)  e  desertanum  (lugar  desconhecido              
para  onde  foi  o  desertor).  Desde  o  século  XVI,  as  duas  grafias  foram  empregadas  por                
numerosos  viajantes  e  cronistas  do  nascente  império  português  na  África,  Ásia  e             
América,  com  o  sentido  já  apontado,  de  grandes  espaços  interiores,  pouco  ou  nada              
conhecidos:  “...  e  os  príncipes  dela  se  foram  a  el  Rei  requerendo-lhe  que  fizesse  paz                
com  os  portugueses,  se  não  que  iriam  todos  para  o  certão",  escreveu  Damião  de               
Góis;  “...  com  o  que  cortam  por  este  certão  espaço  de  mais  de  quinhentas  léguas,  se                 
vão  meter  no  mar  da  China  e  da  Cochinchina",  relatou  Fernão  Mendes  Pinto.              
(GODINBO,   1983   p.   145,173    APUD    AMADO,   1995   p.   147)  

 

É  possível  perceber  uma  tendência  negativa  associada  à  palavra,  visto  que  era  usada              

para  se  referir  ao  lugar  para  onde  as  pessoas  eram  enviadas  como  punição.  Dessa  forma,                

Amado  acredita  que  o  sertão  era  considerado  como  um  espaço  de  banimento,  daí  sendo  uma                

possível  variação  da  palavra  “desertor”.  Segundo  a  autora,  este  tipo  de  juízo  de  valor  que                
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garantia  certa  noção  de  inferioridade  não  era  em  vão,  pois  se  encontrava  de  acordo  com  os                 

interesses  coloniais  e  assim  foi  amplamente  utilizado  pelas  autoridades  lusas  da  colônia  e  pela               

Coroa  portuguesa  até  o  século  XVIII.  Diante  disso,  a  autora  reconhece  que  este  tipo  de  carga                 

simbólica  se  faz  presente  até  os  dias  de  hoje  e,  mesmo  nos  entendimentos  mais  bem                

intencionados,  ainda  coexiste  junto  a  outros  elementos  que  foram  acrescidos  ao  longo  do              

tempo.   

Custódia  Sena  (1998)  considera  que  mesmo  diante  da  ampla  referência  que  o  sertão              

recebe  em  nossa  cultura  ele  ainda  assim  ocupa  uma  posição  de  “excedente”  simbólico,  pois               

sendo  tão  representado  como  “um  outro”  que  é  colocado  à  margem  tem  seus  sentidos               

delegados  às  leituras  externas.  No  entanto,  para  a  autora  este  posicionamento  virtualizado             

também  proporciona  uma  abertura  que  faz  com  que  se  encontre  espaço  para  infinitas              

formulações.  Logo,  este  excedente  é  “potencialmente  aplicável  a  uma  gama  variável  de             

conteúdos  simbólicos”  (SENA,  1998,  p.  26)  e,  ao  se  apresentar  de  forma  nebulosa  ou,  como  é                 

formulado  por  ela,  em  nível  inconsciente,  propicia  a  insurgência  de  potencialidades  outras.             

Dessa  forma,  o  entendimento  do  que  é  sertão  é  passível  de  ser  acessado  através  das  mais                 

diversas   compreensões.  

Encontramos  uma  amostra  dessas potencialidades  quando  nos  debruçamos  sobre  a           

pesquisa  de  Janaína  Amado  pois,  de  acordo  com  a  mesma,  o  sertão  “desde  o  início  da  história                  

do  Brasil  figurou  uma  perspectiva  dual,  contendo  em  seu  interior  uma  virtualidade:  a  da               

inversão.  Inferno  ou  paraíso,  tudo  dependia  do  lugar  de  quem  falava” (Amado,  1995,  p.  149).                   

Logo  podemos  perceber  uma  similaridade  entre  esta  afirmação  e  aquilo  que  é  defendido  por                            

Sena  em  termos  de  processo  simbólico  de  virtualização  do  termo.  Em  conformidade  com  a                            

ideia,  Amado  traz  exemplos  de  documentos  históricos  que  demonstram  o  uso  da  palavra                          

referenciada  positivamente,  se  apresentando  como  uma  alternativa  de  existência  ou  de  auto                        

(re)invenção   para   aqueles   que   eram   delegados   ao   papel   de   excluídos   no   contexto   da   colônia:   

Finalmente:  se  foi  erigido  como  categoria  pelos  colonizadores  e  absorvido  pelos            
colonos,  em  especial  pelos  diretamente  relacionados  aos  interesses  da  Coroa,           
"sertão",  necessariamente,  foi  apropriado  por  alguns  habitantes  do  Brasil  colonial  de            
modo  diretamente  oposto.  Para  alguns  degredados,  para  os  homiziados,  para  os  mui             
perseguidos  pela  justiça  real  e  pela  inquisição,  para  os  escravos  fugidos,  para  os              
índios  perseguidos,  para  os  vários  miseráveis  e  leprosos,  para,  enfim,  os  expulsos  da              
sociedade  colonial,  "sertão"  representava  liberdade  e  esperança;  liberdade  em          
relação  a  uma  sociedade  que  os  oprimia,  esperança  de  outra  vida  melhor  mais  feliz.               
(AMADO,   1995,   p.   149)  
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Vemos  com  isso  um  tensionamento  diante  da  posição  de  alteridade  que  leva  o  “outro               

excluído”  à  uma  posição  de  “outro  potencializado”.  O  sertão,  então,  dentro  do  seu  lugar  de                

“não  reconhecimento”,  passa  a  se  conformar  como  uma  possibilidade  de  libertação  frente  à              

lógica  dominante,  onde  os  sujeitos  “outros”  da  sociedade  colonial  encontram  uma  forma  de              

transgredir  a  partir  do  seu  lugar  de  oprimido  e  de  fazer  do  não-pertencimento  uma  forma  de                                

afirmação .   

Assim,  é  diante  desta  variabilidade  de  compreensões  e  apropriações  a  respeito  do  que              

é  sertão  que  encontramos  um  terreno  vasto  para  investigar  este  construto,  que  por  sua  vez,                

está  sempre  se  (re)configurando.  Pois  ao  mesmo  tempo  em  que  flerta  com  princípios              

classificadores,  também  escapa  das  duras  noções  fechadas  de  redução  sempre  multiplicando            

seus   sentidos   exponencialmente.  

Para  Sena  essas  multiplicações  podem  ser  encontradas  nas  artes  plásticas,  na  música,             

história  oral,  cinema  e  literatura.  Para  a  autora,  um  estudo  sobre  essas  conformações  é  ainda                

mais  facilitado  por  conta  de  que  os  trabalhos  artísticos  brasileiros  ensaiam  um  movimento              

antropológico.  Ela  reitera  tal  perspectiva  através  do  trabalho  de  Cândido  (1967)  que  acredita              

que,  em  nosso  contexto,  a  literatura  se  apresenta  como  um  importante  instrumento  de  auto               

investigação  social,  e  com  isso  as  preocupações  de  ordem  estéticas  demonstram  traços             

originais   de   nosso   pensamento   que   trabalham   num   sentido   duplo   entre   consciência   e   prática:  

A  literatura,  como  observa  Cândido  (1967),  se  propôs  a  ser  um  instrumento  de              
investigação,  descoberta  e  construção  de  um  saber  sobre  o  Brasil.  Para  o  autor,  essa               
hipertrofia  da  função  da  literatura  que  fez  submergir  as  preocupações  estéticas  em             
favor  de  problemas  históricos  e  sociais  constituindo  um  traço  singular  da  nossa             
sociedade   brasileira.   (SENA,   1998,   p.   21.)  

 

Assim  o  estudo  dos  modos  de  apropriação  e  de  construções  em  torno  do  tema  sertão                

em  nossas  obras  de  arte  nos  possibilita  acompanhar  esse  movimento  de  constante             

reconfiguração   pela   qual   o   mesmo   passa.   

Sena,  nesse  sentido,  demonstra  interesse  em  estudar  mais  detalhadamente  como  o            

sertão  aparece  representado  em  nossa  literatura  pois  considera  a  mesma  como  uma  rica  fonte               

de  informações  e  que  se  faz  central  nas  tentativas  de  construções  sobre  um  saber  nacional.                
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Desse  modo,  assim  como  produtos  artísticos  de  outras  naturezas,  quando  a  literatura  tenta              

realizar  asserções  que  circundam  em  torno  de  preocupações  sociais  e  históricas,  ela  também              

está  a  produzir  dados  para  investigação  que  se  dão  através  das  escolhas  estéticas,  discursos  e                

estilos   presentes   neste   movimento   autorreflexivo.  

A  autora  considera  que  trabalhos  como  os  de  Guimarães  Rosa,  através  do  seu  estilo  de                

enunciação,  servem  para  demonstrar  como  o  sertão  é  assumido  em  nossa  cultura  enquanto              

uma  “categoria  de  pensamento  coletivo”  (SENA,  1998,  p.  26).  Para  Sena  obras  como Grande               

Sertão:  Veredas  (1956-1967)  são  capazes  de  realizar  isto  através  das  suas  afirmações  que              

dizem  que “-  o  sertão  está  em  toda  parte,  o  sertão  está  dentro  de  nós ”  (GUIMARÃES,  1967,                  

p.   9).   

 

 

1.1   Um   construto   simbólico  

 

A  definição  do  que  é  o  sertão,  à  primeira  vista,  pode  parecer  óbvia,  mas  essa                

intimidade  com  o  termo  provavelmente  se  deve  ao  modo  como  ele  se  encontra  fixado  no                

nosso  imaginário  social.  É  uma  região?  Uma  vegetação?  Ao  considerarmos  mais  de  perto  essa               

questão,  concluímos  que  não  existe  definição  precisa  sobre  o  que  seria  o  sertão.  Vamos               

perceber  que,  muitas  vezes,  se  trata  de  uma  categoria  artificial,  de  um  construto              

principalmente  ideológico,  enraizado  na  nossa  identidade  cultural  e  vastamente  representado           

nas   mais   diversas   mídias.   

Janaína  Amado  afirma  que  no  Brasil,  em  termos  de  senso  comum,  poucas  são  as               

categorias  usadas  de  modo  tão  recorrente  para  designar  uma  ou  mais  regiões  quanto  a  de                

“sertão”.  Segundo  a  autora,  “a  própria  noção  de  “Nordeste”  se  esvazia  sem  esta  referência               

essencial”  (AMADO,  1995,  p.  145).  Existe,  no  entanto,  uma  definição  institucionalizada  pelo             

IBGE  que  designa  “Sertão”  como  uma  das  subáreas  nordestinas,  árida  e  pobre,  situada  a  oeste                

de  duas  outras,  a  saber  “agreste”  e  “zona  da  mata”.  Contudo,  mesmo  diante  de  tal                

classificação  geográfica  oficial,  Amado  continua  afirmando  a  presença  de  uma  noção  que  se              

impõe  muito  mais  enquanto  um  construto  simbólico  que  alimenta  uma  ideia  de  “cultura              
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sertaneja”,  a  qual,  por  sua  vez,  é  bastante  difundida  e  reproduzida  nas  músicas,  na  literatura,                

assim   como   nas   imagens   do   cinema   considerado   como   nacional.   

Em  seus  estudos  sobre  cinema  brasileiro,  Mariana  Baltar  (2003),  concorda  que  tal             

construto  não  é  usado  apenas  para  definir  um  espaço  geográfico,  pois,  assim  como  a  ideia  de                 

Nordeste,  ele  existe  em  função  de  um  discurso  político  e  ideológico.  Com  o  intuito  de                

sustentar  essa  afirmação,  a  autora  recorre  a  Albuquerque  Jr.  para  falar  sobre  uma  “invenção”               

do   Nordeste:  

Segundo  aponta  o  trabalho  do  historiador  Albuquerque  Jr.  (1999)  o  Nordeste  não  é              
uma  mera  delimitação  de  espaço  geográfico.  Enquanto  objeto,  vem  sendo  pensado  e             
estruturado  a  partir  de  delimitações  mais  simbólicas  do  que  propriamente  físicas  ou             
naturais.  Um  processo  que  carrega  em  si  algo  de  achatamento;  de  uniformização,  em              
função  de  uma  perspectiva  política,  o  que  se  processa  exatamente  na  instituição  de              
um  imaginário  social  que  delimita  o  objeto,  que  o  faz  parecer  unidade.  (BALTAR,              
2003,   p.   3)  

 

Baltar  discorre,  então,  sobre  os  símbolos  que  constituem  o  imaginário  sobre  o             

Nordeste,  dentre  os  quais  o  sertão  se  destaca,  assim  como  outros  construtos  nele  embutidos,               

tais  como  seca,  fome  e  migração,  que  servem  para  reforçar  uma  espécie  de  atraso  ou                

subdesenvolvimento   em   relação   às   demais   regiões   do   país.   

Nesse  sentido,  Custódia  Sena  reconhece  que  representações  de  diversas  naturezas  são            

usadas  para  se  referir  ao  mesmo,  seja  como  um  “espaço  geográfico,  como  um  conjunto  de                

características  culturais,  como  um locus  simbólico  de  nacionalidade,  etc”  (p.  19),  o  que  leva  a                

autora  a  concluir  que  “o  sertão”  pode  ser  entendido  como  uma  categoria  de  pensamento               

coletivo,  “situado  no  plano  do  inconsciente  e  caracterizado  por  um  excedente  de  significação              

crucial  para  compreensão  do  processo  de  formação  ideológica  sobre  o  Brasil”  (SENA,  1998  p.               

19).   

Este  “excedente  de  significado”  se  apresenta  através  de  “uma  grande  intensidade            

simbólica  que  funciona  como  organizadora  em  um  nível  estrutural  da  linguagem  social  que  se               

articula  enquanto  princípios  diretrizes  de  pensamento”  (MAUSS,  1974,  p.  241 APUD  SENA,             

1998,  p.  26).  Para  chegar  até  essa  compreensão,  Sena  fala  sobre  “uma  necessidade,              

sublinhada  por  Mauss  (1974,  p.  209-210),  exemplificada  em  seu  ensaio  sobre  a  noção  de               

pessoa,  de  se  construir  uma  história  social  dessas  categorias  através  de  um  levantamento              
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comparativo  das  diversas  formas,  versões,  conteúdos  e  expressões  que  elas  assumem,”            

(SENA,  1998,  p.  26).  E  defende,  portanto,  a  relevância  da  realização  de  um  mapeamento               

sobre  os  modos  como  o  construto  se  manifesta,  o  que  se  faz  possível  através  de  uma                 

investigação  sobre  como  as  obras  se  expressam  esteticamente  para  resgatar  o  sertão.  A  autora               

também  chega  a  ressaltar,  que,  trabalhos  que  são  construídos  dentro  de  um  estilo  mais               

ensaístico  apresentam  um  maior  potencial  para  atingir  níveis  inconscientes  de  manifestação            

do   construto,   e   com   isso   se   propagam   em   um   leque   maior   de   variabilidade   de   sentido.  

Sena  escolhe  livros  como Os  Sertões:  Campanha  de  Canudos  (1902-1963)  de            

Euclides  da  Cunha  e Grande  Sertão de  Guimarães  Rosa  para  realizar  um  estudo  comparativo               

tal  como  é  proposto  por  Mauss  e  vislumbrar  os  modos  como  o  sertão  se  articula  nas  obras.  A                   

autora  justifica  que  sua  escolha  não  é  arbitrária,  já  que  tais  livros  demonstram  bem  a                

virtualidade  que  o  termo  sertão  assume  dentro  da  nossa  cultura.  Antes  de  começar  sua  análise,                

reforça  a  dificuldade,  aqui  já  apontada,  em  definir  o  que  é  o  “sertão”  e  traz  a  reflexão  de  que                    

essa  dificuldade  já  diz  muito  sobre  a  forma  como  esse  construto  se  apresenta  para  nós  e  faz                  

uma  provocação  ao  leitor  indagando  “onde  na  verdade  se  encontra  o  sertão?”  ou  “onde               

encontrar  o  sertão?”  (SENA,  1995,  p.  23).  E  conclui,  nesse  sentido,  que  cada  escritor               

escolheu   o   seu   modo   de   tentar   chegar   a   uma   resposta.   

Segundo  Sena  ao  tentar  definir  o  sertão,  Euclides  da  Cunha  realiza  um  deslocamento              

através  do espaço ,  enquanto  Guimarães  Rosa  se  deslocaria  no tempo .  Assim, Os  Sertões  se               

desloca  no  próprio  espaço,  por  considerar  o  sertão  enquanto  um  território,  partindo  do  litoral               

para  realizar  um  estudo  sobre  o  ecossistema  e  catalogar  as  suas  atividades  técnico-econômicas              

características.  Já Grande  Sertão  realiza,  por  sua  vez,  um  deslocamento  no  tempo,  quando  se               

volta  para  o  estudo  de  uma  memória  sobre  o  sertão e  se  desenvolve  em  sentido  de  encontrar                  

valores  simbólicos  e  éticos,  resgatando,  através  dos  comentários  de  seu  personagem-narrador,            

algo   que   se   manifesta   a   nível   de   uma   memória   interna:  

O  movimento  de  Guimarães  Rosa  não  acontece  num  espaço  ou  num  tempo             
exteriores,  mas  à  maneira  de  um  objeto  que,  girando  em  torno  de  si,  se  deslocasse                
em  profundidade,  ele  descobre  o  sertão  dentro  de  nós,  no  encontro  do  espaço  e  do                
tempo   psíquicos   ou   internos   do   homem.   (SENA,   1998,   p.   24.)  
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Custódia  Sena  afirma  ainda,  que,  Euclides  da  Cunha,  após  se  deslocar  no  espaço,              

também  faz  um  movimento  em  direção  a  um sertão  do  tempo, pois,  ao  chegar  no  sertão,  se                  

depara  com  uma  sociedade  completamente  alheia  àquela  conhecida  na  velha  República  e             

reconhece  que,  muito  mais  do  que  um  lugar  geográfico,  estava  diante  de  uma  outra  forma  de                 

organização  e  de  existência.  É  a  partir  disso  que  ele  se  desloca  no  tempo,  passando  então  a                  

investigar  a  respeito  de  uma  identidade  sertaneja.  O  foco  do  escritor  se  volta,  enfim,  para  a                 

existência  de  um  sertão  simbólico.  Assim  começa  a  desenvolver  um  interesse  semelhante  ao              

de  Guimarães  Rosa,  não  mais  sobre  um  Sertão  que  é  habitado  por  pessoas,  mas  sobre  o  sertão                  

que  habita  dentro  delas.  Não  mais  falando  de  “um  espaço  ou  num  tempo  exteriores,  mas  a                 

maneira  de  um  objeto  que  girando  em  torno  de  si  se  deslocasse  em  profundidade,  ele  descobre                 

o  sertão  dentro  de  nós,  no  encontro  do  espaço  e  do  tempo  psíquicos  ou  internos  do  homem.                  

(SENA,   1998,   p.   24)  

Desse  modo,  percebemos  também  que,  apesar  da  sua  definição  sobre  o sertão  do              

tempo,  a  autora  por  fim  também  acaba  trazendo  uma  segunda  noção  de espaço  que  nesse  caso                  

é  mais  voltado  para  um  fenômeno  de  significação  interna,  ou  nas  palavras  dela  um espaço                

psíquico    que   agora   se   articula   lado   a   lado   com   a   sua   noção   de   tempo.   

Lawrence  Grossberg  (1996)  aponta  que  as  noções  sobre  o  que  é espaço  geralmente  se               

manifestam  de  uma  maneira  óbvia  dentro  dos  estudos  da  cultura,  mas,  no  entanto,  para  ele  tal                 

conceito,  assim  como  o  de  tempo,  deve  ser  desenvolvido  em  seu  nível  filosófico.  Michel  de                

Certeau  (1996),  por  exemplo,  é  um  autor  que  desenvolve  um  entendimento  do espaço que               

supera  o  sinônimo  de  referência  física,  como  o  que  foi  trazido  em  um  primeiro  momento  por                 

Sena.  De  acordo  com  as  ideias  de  Certeau,  o  espaço  deve  ser  estudado  em  conjunto  com  o                  

tempo  no  sentido  de  se  desenvolver  em  um  constante  processo  de  fabricação.  Para  o  autor,  os                 

contínuos  fazeres  culturais  se  desenvolvem  dentro  de  uma  relação  entre  os  estudos  científicos              

que  tomam  os  espaços  como  objeto  e  partem  de  um lugar  de  saber  previamente  estabelecido,                

e  tudo  aquilo  que  a  ciência  deixa  escapar  por  não  se  enquadrar  nas  suas  normas  estabelecidas,                 

ou   seja,   outros   saberes   e   práticas   próprias   dos   universos   comuns   ou   não-científicos.   

Entendemos  assim  que  o  sertão,  enquanto  um  espaço  que  se  conforma  em  tentativas              

de  sintetização  do  seu  significado  e  representação  também  escapa  e  assume  formas  outras,              

independentes  e  indefinidas,  ou,  como  aponta  Certeau,  se  manifestam  enquanto  práticas            
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cotidianas.  Para  Certeau  esses  conteúdos  excedentes  possuem  uma  fundamental  função  dentro            

das   relações   construtoras   do   espaço.   

Quando  Euclides  da  Cunha  tenta  realizar  um  mapeamento  cartográfico  através  de  uma             

suposta  neutralidade  e  objetividade  científica,  Sena  aponta  que  própria  proposta  de            

mapeamento  geográfico  já  se  baseava  em  algo  muito  mais  simbólico  do  que  palpável  para  o                

período:  

Assim,  imagino  que,  dada  a  ausência  de  documentos  geográficos  sobre  o  Brasil  em              
época  tão  tardia  como  no  começo  do  século  XX,  ou  seja,  dada  a  ausência  de  uma                 
representação  uniforme  e  dominante,  os  grupos  sociais  possuíam  concepções          
distintas  do  espaço  geográfico  vinculadas  tanto  a  sua  localização  territorial  quanto  as             
suas  formas  próprias  de  simbolização.  Em  decorrência,  é  possível  supor  que  a             
representação  geográfica  científica  expresse  em  grande  medida  a  incorporação  de           
uma  representação  coletiva  anterior,  já  que  ela  não  parece  repousar  unicamente  em             
critérios   positivos   como   gostaria.   (SENA,   1998,   p.   26-27)  

 

Para  Certeau  há  um  íntimo  vínculo  entre  a  narrativa  e  o  espaço  pois  as  narrativas  de                 

certo  modo,  através  das  suas  formas  de  narrar  e  estilos  textuais,  sintetizam  as  noções  de                

espaço,  trazendo  à  tona  as  práticas  deste.  Com  tudo  isso,  também  nos  aproximamos  das               

noções  de  Hayden  White  (1994)  a  respeito  de  como  as  estratégias  de  escrita  são  capazes  de                 

revelar  o tropos , logo  um estudo  tropológico  da  estrutura  do  discurso  nos  possibilita              2

vislumbrar  os  formatos  e  conformações  presentes  no  imaginário  histórico  e  social.  Certeau  se              

propõe  ainda  a  se  debruçar  sobre  as  manifestações  mais  cotidianas,  aquelas  que  ultrapassam              

os  discursos  e  se  instauram  a  partir  da  espontaneidade  ordinária.  No  livro  de  Guimarães  Rosa,                

é  possível  verificar  esses  sentidos  através  das  elaborações  de  falas  do  lugar  comum  como  na                

frase   que   diz   que   “-    o   sertão   é   o   sertão”.   

Sena  por  sua  vez,  comenta  trechos  de Grande  Sertão como “-  O  sertão,  ah,  o  sertão                 

está  em  toda  parte”;  “-  O  sertão  está  dentro  de  nós”;  “-  O  sertão  é  o  fim  e  o  rumo”;  “-  O                       

sertão  é  o  que  não  tem  fim… ”. ,  para  também  afirmar  que  seu  estilo  estético  traz                3

2  O  uso  neste  caso  do  termo tropos  se  assemelha  a  um  sinônimo  de tropo que  pode  ser  entendido  como maneira,                      
volta ou forma .  Segundo  White  (1994)  é  uma  expressão  que  remete  a  “metáforas  ou  figuras  retóricas”  (p.  15)                   
que   carregam   “formas   estruturais   profundas”   (idem).  
3 Trechos  retirados  do  livro Grande  sertão:  veredas  (1967)  de  Guimarães  Rosa,  das  páginas  155,  9,  253,  191,                   
320  e  65,  respectivamente.  Tratam-se  de  frases  proferidas  pelo  personagem-narrador  do  romance  e  que  são                
usados  por  Custódia  Sena  como  títulos  das  seções  do  seu  artigo  “A  Categoria  sertão:  um  exercício  de  imaginação                   
antropológica”   (1998).  
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características  que  dialogam  bem  com  o  lugar  de  excedente  que  o  sertão  ocupa  em  nossa                

cultura:  

Daí,  talvez,  essa  atitude  mista  de  surpresa,  espanto  e  hesitação  manifestada  perante  a              
indagação o  que  é  sertão. E  essa  pausa,  essas  reticências,  esses  rodeios  e  metáforas,               
gestos,  enfim,  do  pensamento,  tão  bem  expressos  pelo  personagem-narrador  de           
Guimarães  Rosa  que  parecem  remeter  a  memória  individual  à  sua  fonte  coletiva  em              
busca   de   um   sinônimo   único   e   revelador   que   não   se   encontra.    (SENA,   1998,    p.   22)  

 

Assim,  para  a  autora,  a  estética  do  livro  faz  emergir  a  virtualidade  através  da  qual  o                 

termo  se  apresenta  em  nossa  cultura,  com  toda  sua  nebulosidade  e  potencialidade  de  caminhos               

de  sentidos,  que  circundam  o  seu  lugar  de  alteridade  que  nos  escapa  por  meio  de  uma                 

linguagem  de  devir.  Percebemos  então  que  as  representações  presentes  no  imaginário  social  se              

instalam  e  fazem  seus  próprios  mapeamentos  simbólicos .  Este  espaço  que  se  abre  para  os               4

diferentes  sentidos,  traz  o  sertão  como  uma  abertura,  um  palco  onde  as  ideologias  e               

impressões  inconscientes  dançam,  como  uma  névoa  de  onde  qualquer  coisa  pode  emergir.             

Logo,  o  modo  como  as  obras  se  apresentam  e  se  manifestam  a  respeito  do  tema  faz  com  que                   

as   mesmas   funcionem   como   interessantes   fontes   de   investigação   a   este   respeito.   

Podemos  perceber  que Grande  Sertão  reitera  certa  pluralidade  para  o  espaço  sertão             

quando  seu  personagem-narrador  diz  que  “o  sertão  tem  muitos  nomes”  (GUIMARÃES,  1967,             

p.  413).  Assim  como,  se  bem  observarmos,  Euclides  da  Cunha  também  traz  uma  proposta  de                

sertão  que  é  conjugado  no  plural  já  que  o  título  do  seu  livro  é: Os  Sertões. Com  isso  podemos                    

considerar  que  Cunha  ao  chegar  no  sertão  não  apenas  se  deparou  com  uma outra  forma  de                 

existência ,   mas   com   existências   a   serem   desvendadas.  

É  esse  constante  movimento  que  faz  com  que  espaços  como  o  sertão  se  configurem               

dentro  de  um  eterno  movimento  de  tornar-se  outro  que,  na  opinião  de  Grossberg ,  realiza  uma                5

superação  da  dicotomia  entre tempo e espaço ,  sobretudo  quando  o  autor  se  articula  com  as                

4  É  relevante  pensarmos  que  esse espaço  sertão  é  composto  não  apenas  por  noções  e  práticas  simbólicas  que                   
variam  em  um  nível  horizontal,  pois  ele  também  é  construído  como  resultado  das  relações  que  são  dadas  entre  as                    
diferentes  concepções  e  jogos  de  força.  Euclides  da  Cunha,  por  exemplo,  ao  escrever Os  Sertões se  orientava                  
pelos   interesses   políticos   da   República,   ou   seja,   um   poder   hegemônico   que   se   contrapunha   a   alteridade   sertaneja.  
5  Tal  reflexão  é  desenvolvida  por  Rogério  Haesbaert  (2016)  articula  a  percepção  de  Grossberg  com  a                 
compreensão  de  David  Haven  (1994)  que  afirma  que  o  espaço  deve  ser  encarado  a  partir  de  noções  de  fluxos  e                     
conexões.  
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ideias  de  Gilles  Deleuze  e  Félix  Guattari  (1996)  a  respeito  dos  processos  de  devir  que  se                 

estendem   se   auto   cocriando   em   paralelo   às   construções   oficiais:  

É  uma  questão  de  geografia  de  devires  [“becomings”],  uma  pragmática  do  múltiplo.             
(...)  Devir  é  a  espacialização  da  transformação;  ele  se  recusa,  não  somente  a              
privilegiar  o  tempo,  mas  a  separar  espaço  e  tempo.  É  uma  questão  de  temporalizar  o                
espaço  e  de  espacializar  o  tempo.  (...)  Deleuze  e  Guattari  tomam  a  realidade  como               
sendo  tanto  real  (produtiva)  quanto  contingente  (produzida)  –  realidade  produzindo           
realidade  –  e  a  produção  da  realidade  é  a  prática  do  poder.  Realidade  não  é  nada                 
senão  efeitos  que  podem  ser  medidos  somente  como  linhas,  não  pontos.            
(GROSSBERG,   1993,   p.   181)  6

 

 O  devir  pode  ser  compreendido  como  uma  espécie  de  abertura,  de  um  “vir  a  ser”  que                 

não  serve  como  definição  ou  representação,  mas  como  um  campo  de  potência  que  sempre  se                

associa  às  posições  subalternas,  tanto  se  apresentando  como  iminência  de  territorialização  em             

contraponto  ao  poder,  como  descanso  na  realidade  inominável.  É  neste  movimento  que  oscila              

e  se  faz  em  constante  deslocamento  que  as  múltiplas  possibilidades  de  configurações  podem              

vir  à  tona.  Logo,  para  Deleuze  e  Guattari  o  devir  se  relaciona  com  o  tempo  ao  se  chocar  com                    

os  processos  históricos  de  domínio,  e  tem  o  seu  lugar  no  espaço  por  reverberar  como                7

potência  maciça,  como  constante  tensão  que  se  dá  em  relação  de  existência.  Talvez  seja  essa                

perspectiva  relacional  que  se  mantém  em  suspensão  entre  o  ir  e  vir  do  espaço-tempo  que                

Grossberg   considere   como   uma   superação   da   dicotomia.  

É  interessante  notar  que  Sena  aponta  justamente  o  deslocamento  que  é  feito  entre  o               

espaço  e  o  tempo  dentro  dos  romances,  no  entanto,  a  pesquisadora  inverte  as  posições  se                

compararmos  o  seu  entendimento  do  que  é  o  tempo  e  o  que  é  o  espaço  com  as  noções  trazidas                    

pelos  filósofos.  Apesar  disso,  por  fim,  ela  parece  acabar  desenvolvendo  uma  definição             

parecida  com  a  de  Grossberg,  pois,  ao  refletir  sobre  o  potencial  múltiplo  dos  trajetos  de                

existência  que  se  colocam  à  frente  do  termo  sertão,  Sena  devaneia  e  chega  à  conclusão  de  que                  

“o  sertão  é,  simultaneamente,  singular  e  plural,  é  um  e  é  muitos,  é  geral  e  específico,  é  um                   

6  Tradução  realizada  por  Haesbaert  (2016,  p.  9)  no  original  lê-se:  “It  is  a  matter  of  a  geography  of  becomings,  a                      
pragmatics  of  the  multiple”.  (…)  “Becoming  is  the  spatialisation  of  transformation;  it  refuses,  not  only  to                 
privilege  time,  but  to  separate  space  and  time.  It  is  a  matter  of  the  timing  of  pace  and  the  spacing  of  time.  (…)                        
Deleuze  and  Guattari  take  reality  to  be  both  real  (productive)  and  contingent  (produced)  –  reality  producing                 
reality  –  and  the  production  of  reality  is  the  practice  of  power.  Reality  is  nothing  but  effects  which  can  be                     
measured   only   as   lines,   not   points”.  
7  Em Foucault Deleuze  e  Guattari  defendem  que  o  devir  deve  ser  estudado  como  uma  cartografia  pois,  por  se                    
opor  ao  poder,  se  diferencia  dos  estudos  baseados  em  genealogias  que  justificam  histórica  e  simbolicamente  suas                 
ferramentas   hegemônicas.   
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lugar  e  um  tempo,  um  modo  de  ser  e  um  modo  de  viver,  é  o  passado  para  o  presente,  o  fora  do                       

tempo,   o   que   não   está   e   nunca   estará.”   (SENA,   1998,   p.   23.)  

 
 
 
 

1.   2    O   outro    sertanejo  

 

Tão  interessante  quanto  entender  o  sertão  enquanto  uma  categoria  simbólica,  é            

reconhecer  os  caminhos  que  essa  simbologia  toma  para  se  manifestar  e  se  fixar  em  nossa                

cultura.  Que  elementos  circundam  as  formas  desta  simbolização?  Uma  característica           

primordial  é  o  lugar  do  excedente  que  o  mesmo  ocupa,  pois  sendo  visto  como  “o  outro”,  “o                  

sertão  só  se  coloca  para  quem  o  estranha”  (SENA,  1998,  p.  23).  Logo,  apesar  de  se  tratar  de                   

um  construto  que  condensa  uma  variedade  de  significados,  o  lugar  de  outro  que  o  mesmo                

ocupa  faz  com  que  este  seja  recorrentemente  representado  nas  obras  de  arte  através  de  leituras                

que   apresentam   o   olhar   da   diferenciação.   

Custódia  Sena  afirma  que  tanto  na  literatura  como  no  cinema  o  sertão  aparece  por               

meio  de  percepções  coletivas  privilegiadas  e  assim  traz  como  um  exemplo  para             

problematização   a   proposta   de   Euclides   da   Cunha   em   seu   livro    Os   Sertões .  

Segundo  Sena,  apesar  de  o  escritor  buscar  uma  representação  que  partisse  do  próprio              

contexto  sertanejo,  seu  olhar,  no  entanto,  continuava  a  ser  externo.  Pois  quando  explora              

elementos  da  vivência  de  soldados,  jagunços,  vaqueiros  e  camponeses,  ele  muitas  vezes  deixa              

transparecer   uma   visão   que   pontua   o   desconhecido   e   até   o   exótico:  

Viam-se  [isto  é,  os  soldados  do  exército  brasileiro]  em  terra  estranha.  Outros  hábitos.              
Outros  quadros.  Outra  gente.  Outra  língua  mesmo.  Articulada  em  gíria  original  e             
pitoresca.  Invadiam-nos  o  sentimento  exato  de  seguirem  para  uma  guerra  externa.            
Sentiam-se  fora  do  Brasil.  A  separação  social  completa  dilatava  a  distância            
geográfica.  Criava  a  sensação  nostálgica  de  longo  afastamento  da  pátria.  (CUNHA,            
1963,   p.   396   APUD   SENA,   1998,   p.   23)  

 

É  possível  notar  uma  demarcação  clara  que  constrói  o  sertão  enquanto  um  espaço  que               

se  constitui  para  além  do  contexto  nacional,  de  modo  que  o  soldado  é  reafirmado  como  um                 
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brasileiro  em  terras  de  costumes  outros.  Nesse  sentido,  ao  citar  o  próprio  autor,  Custódia               

demonstra   o   quanto   o   sertão   lhe   escapa:  

É  ali  no  encontro  com  o  sertanejo,  que  lhe  assalta  o  reconhecimento  de  que  o  sertão,                 
mais  que  um  lugar  geográfico,  está  referindo  a  uma  forma  de  organização  social              
específica,  a  um  modo  de  vida  característico,  a  uma  descontinuidade  social  que  a              
noção  de  pátria  mal  recobre.  Sobre  a  estranheza  de  encontrar  um  brasil,  dentro  do               
Brasil.   (CUNHA,   1963,   p.   396.   APUD   SENA,   1998,   p.   23.)  

 

Mais  uma  vez  surge  a  construção  da  ideia  do  sertão  como  uma  espécie  de  outro  Brasil.                 

A  esse  respeito,  a  autora  afirma  ainda  que  algo  semelhante  ocorre  nos  estudo  brasileiros  de                

História  em  que  o  mesmo  é  estudado  através  de  uma  teoria  dualista  que  fala  de  dois  brasis.                  

Nesse  sentido,  autores  que  se  dedicam  a  pesquisar  o  assunto  pelo  viés  histórico,  como  Janaína                

Amado  (1995),  confirmam  essa  colocação  de  Sena,  ao  demonstrar  amplamente  essa  estrutura             

dual  de  classificação  através  do  estudo  de  antigos  registros  oficiais  que  situavam  o  sertão               

enquanto   uma   oposição   ao   litoral:  

Disso  decorreram  consequências  importantes.  Primeiro:  como  os  portugueses,  na          
expressão  de  Salvador  (1975:35),  se  mantiveram  muito  tempo  "arranhando  a  costa            
como  caranguejos",  aí  concentrando  as  atividades  econômicas  significativas,         
construindo  os  núcleos  urbanos  importantes  e  instalando  as  instituições  e  autoridades            
responsáveis  pela  colonização,  este  foi  o  ponto  de  observação  privilegiado,  ao  longo             
dos  três  primeiros  séculos,  para  a  construção  da  categoria  "sertão".  Desde  o  litoral,  o               
"sertão"   foi   constituído.   (AMADO,   1995,   p.   148)  

 

Como  a  colonização  brasileira  se  desenvolveu  se  espalhando  ao  longo  do  litoral,  o              

termo  “sertão”  passava  então  a  ser  usado,  inicialmente,  para  caracterizar  toda  região  que  não               

recobria   esse   espaço:  

De  modo  geral,  denotava  "terras  sem  fé,  lei  ou  rei",  áreas  extensas  afastadas  do               
litoral,  de  natureza  ainda  indomada,  habitadas  por  índios  "selvagens"  e  animais            
bravios,  sobre  as  quais  as  autoridades  portuguesas,  leigas  ou  religiosas,  detinham            
pouca   informação   e   controle   insuficiente.   (AMADO,   1995,   p.   148)  

 

Outro  ponto  levantado  por  Janaína  Amado  é  que  o  termo  era  usado  de  modo  a                

justificar  as  expedições,  em  nome  do  ideal  de  levar  a  civilização  até  os  lugares  considerados                

como  inóspitos,  com  a  consequente  expansão  de  conquistas  e  territórios  de  exploração.  Tudo              
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isso  corrobora  com  a  percepção  de  uma  carga  acima  de  tudo  simbólica  para  o  termo,  o  qual,                  

segundo   a   autora,   serviu   como   um   meio   de   reforçar   os   objetivos   dos   colonizadores:  

Nesse  sentido,  "sertão"  foi  uma  categoria  construída  primeiramente  pelos          
colonizadores  portugueses,  ao  longo  do  processo  de  colonização.  Uma  categoria           
carregada  de  sentidos  negativos,  que  absorveu  o  significado  original,  conhecido  dos            
lusitanos  desde  antes  de  sua  chegada  ao  Brasil,  acrescentando-lhe  outros,           
semelhantes  aos  primeiros  e  derivados  deles,  porém  específicos,  adequados  a  uma            
situação  histórica  particular  e  única:  a  da  conquista  e  consolidação  da  colônia             
brasileira.   (AMADO,   1995,   p.   148)  

 

O  litoral,  portanto,  carregaria  em  si  uma  dose  maior  de  civilização,  diferente  do  sertão               

desconhecido  e  habitado  por  povos  ainda  não  colonizados.  Os  não  colonizados  não             

compartilhavam  da  mesma  cultura,  logo  eram  elevados  à  categoria  de  incivilizados,  em  graus              

mais  críticos,  e  a  de  desconhecidos,  em  um  nível  mais  horizontal.  Para  Amado,  o  construto  se                 

firma  então  de  acordo  com  um  modelo  em  que  “litoral”  e  “sertão”  se  apresentavam  como                

opostos   complementares:  

Uma  categoria  expressava  o  reverso  da  Outra:  litoral  (ou  "costa",  palavra  mais  usada              
no  século  XVI)  referia-se  não  somente  à  existência  física  da  faixa  de  terra  junto  ao                
mar,  mas  também  a  um  espaço  conhecido,  delimitado,  colonizado  ou  em  processo  de              
Colonização,  habitado  por  outros  povos  (índios,  negros),  mas  dominado  pelos           
brancos,  um  espaço  da  cristandade,  da  cultura  e  da  civilização  (Freyre,  1977;  1984).              
"Sertão",  já  se  viu,  designava  não  apenas  os  espaços  interiores  da  Colônia,  mas              
também  aqueles  espaços  desconhecidos,  inacessíveis,  isolados,  perigosos,        
dominados  pela  natureza  bruta,  e  habitados  por  bárbaros,  hereges,  infiéis,  onde  não             
haviam  chegado  as  benesses  da  religião,  da  civilização  e  da  cultura.  (AMADO,             
1995,   p.   148)  

 

Em  tal  relação  o  sertão  ocupava  simbolicamente  todo  o  espaço  que  não  recobria  os               

territórios  já  colonizados.  Sua  significação,  por  conseguinte,  era  algo  que  partia  do  ponto  de               

observação  de  quem  o  citava,  ou  seja  “dependia  da  localização  de  onde  se  encontrava  o                

enunciante,  ao  emitir  o  conceito”  (p.  148)  logo,  se  apresentava  como  “o  outro  desconhecido”,               

“o   outro   qualquer,   que   não   eu”   ou   “o   outro   não   colonizado   portanto   diferente   de   mim”.  

Em  sua  obra A  conquista  da  América  -  A  questão  do  Outro ,  Tzvetan  Todorov  (1982)                

discorre  de  modo  ensaístico  sobre  os  relatos  da  primeira  viagem  de  Colombo  à  região  do                

Caribe  e  México.  Para  o  autor,  nada  mais  se  realizou  no  mundo  em  termos  de  intensidade  de                  
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contato  com  o  desconhecido,  o  que  o  leva  a  comparar  a  colonização  das  Américas  com  uma                 

espécie   de   viagem   à   lua.   

Todorov  afirma  que,  para  além  das  questões  comerciais,  Colombo  também  tinha  como             

objetivo  a  expansão  do  catolicismo  e,  por  isso,  nutria  uma  espécie  de  incapacidade  de               

reconhecer   a   existência   dos   costumes   dos   habitantes   locais:  

Fisicamente  nus,  os  índios  também  são,  na  opinião  de  Colombo,  desprovidos  de             
qualquer  propriedade  cultural:  caracterizam-se,  de  certo  modo,  pela  ausência  de           
costumes,  ritos  e  religião  (o  que  tem  uma  certa  lógica,  já  que,  para  um  homem  como                 
Colombo,  os  seres  humanos  passam  a  vestir-se  após  a  expulsão  do  paraíso,  e  esta               
situa-se  na  origem  de  sua  identidade  cultural).  Além  disso,  Colombo  tem,  como             
vimos,  o  hábito  de  ver  as  coisas  segundo  sua  conveniência,  mas  é  significativo  que               
ele   seja   assim   levado   à   imagem   da   nudez   espiritual.   (TODOROV,   1982,   p.   41)  

 

Se,  por  um  lado,  essa  desconsideração  pelos  costumes  dos  nativos  se  deve  à  crença               

religiosa,  por  outro,  se  deve  também  à  tendência  colonizadora  que  excluía  qualquer  costume              

que  não  compartilhasse  de  seu  estilo  de  organização  social,  levando  a  considerar  que  os               

não-europeus  se  encontravam  em  um  estágio  inferior  de  civilização.  É  importante  salientar             

que,  diante  dessa  questão,  Todorov  desenvolve  uma  reflexão  sobre  a  percepção  que  os              

espanhóis  tiveram  dos  índios,  pois  o  foco  nos  relatos  e  cartas  revelam  muito  mais  sobre  quem                 

está  narrando  (o  europeu)  do  que  sobre  quem  é  narrado  (o  índio),  e  seu  estudo  é  portanto                  

sobre   o   homem   europeu   em   uma   experiência   de   estranhamento   radical   em   relação   ao   índio.  

De  modo  similar,  é  possível  afirmar  que  o  sertão  também  se  funda  enquanto  local  do                

“outro”  por  via  de  uma  lógica  colonizadora,  pois  se  Torodorov  fala  da  oposição              

“europeu-índio”,  a  história  brasileira  nos  fala  de  “litoral-sertão”.  E  é  a  partir  deste  tipo  de                

questão  que  as  discussões  sobre  a  alteridade  se  tornam  emergentes,  tanto  que,  segundo              

Amado,   para   o   colonizador   o   sertão   é   definido   como   o   espaço   da   alteridade   por   excelência:  

Que  outro,  porém,  se  não  o  próprio  eu  invertido,  deformado,  estilhaçado?  A  partir  da               
construção  de  alteridades,  durante  os  processos  de  colonização,  os  europeus  erigiram            
e  refinaram  as  próprias  identidades:  “A  assimilação  conceitual  do  Outro  geográfico            
introduziu  uma  tensão  dialética  dentro  do  ponto  de  vista  do  mundo  europeu  que              
determinou  como  a  Europa  percebeu  o  mundo  de  fora  e,  mais  importante,  tornou-se              
virtualmente  indispensável  para  a  concepção  de  si  mesma",  explicou  Bassin  (1991            
:764),  complementado  por  Burbon  (1993:205-16)  e  Mazzoleni  (1992:5-  22),  entre           
outros.   (AMADO,   1995,   p.   149)  
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É  dessa  forma  que  a  autora  levanta  um  dos  pontos  fundamentais  para  a  questão  da                

alteridade:  ao  mesmo  tempo  em  que  esse  “outro”  é  estranhado,  quem  estranha  também  se               

coloca  em  questão,  o  que  resulta  em  uma  equação  original  de  diferenciação,  que  propõe  uma                

relação   binária.  

Ambas  foram  categorias  complementares  porque,  como  em  um  jogo  de  espelhos,            
uma  foi  sendo  construída  em  função  da  outra,  refletindo  a  outra  de  forma  invertida,  a                
tal  ponto  que,  sem  seu  principal  referente  (litoral,  costa),  "sertão"  esvaziava-se  de             
sentido,   tomando-se   ininteligível,   e   vice-versa.   (AMADO,   1995,   p.   149)  

 

Se  dermos  um  salto  histórico,  e  nos  voltarmos  para  a  observação  de  um  contexto  mais                

recente,  vamos  perceber  como  essa  equação  “sertão-litoral”  de  certo  modo  se  mantém  através              

dos  séculos,  e  com  o  passar  do  tempo  se  reafirma  em  termos  de  “norte-sul”.  Segundo  Mariana                 

Baltar  (2003),  por  volta  das  primeiras  décadas  do  século  XX  prevalecia  um  discurso  de  que  “o                 

norte  era  o  local  do  atraso  da  negritude  bandida  e  o  sul  o  trem  que  puxaria  o  país  na  direção                     

da  modernização  europeia”  (BALTAR,  2003,  p.  4).  Tais  referências  se  estabeleceram  através             

de  conceitos  deterministas  originados  do  pensamento  naturalista  da  época,  o  qual  era             

amplamente  embasado  em  discursos  oficiais.  O  naturalismo  se  pautava  em  conceitos            

positivistas  que  buscavam  comprovar  a  realidade  através  de  experiências  e  dividiam  a             

sociedade  em  termos  naturais  observáveis  tais  como  raça,  ambiente,  etc.  “Tais  formulações             

eram  correntes  na  imprensa,  anunciando  que  o  Norte  seria  naturalmente  atrasado  pelo  clima              

ruim  (nasce  na  verdade  aqui  toda  a  formulação  sobre  a  seca)  e  pelo  tipo  (raça)  de  sua                  

população,   mais   maciçamente   negra”.   (BALTAR,   2003,   p.5)   

Embasada  nas  pesquisas  históricas  de  Albuquerque  Jr.  (1999),  Mariana  Baltar  traz            

ainda  que,  durante  este  período,  passam  a  ser  abundantes  as  “notas  de  viagens  desbravadoras”               

(Baltar,  1999  p.  6)  até  a  região  norte,  as  quais  alimentavam  jornais  como O  Estado  de  São                  

Paulo .  A  imprensa  passa  então  a  disseminar  discursos  que,  de  certa  forma,  consolidam  um               

saber  sobre  estes  espaços  regionais  outros.  “Esses  relatos  fundam  uma  tradição,  que  é  tomar  o                

espaço  de  onde  se  fala  como  ponto  de  referência,  como  centro  do  país.  Tomar  seus  costumes                 

como  costumes  nacionais  e  tomar  os  costumes  de  outras  áreas  como  regionais,  estranhos.”              

(ALBUQUERQUE   JR.,   1999,   p.   42    apud    BALTAR,   2003,   p.6).   
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A  autora  problematiza  o  olhar  verticalizado  do  sul  em  relação  ao  norte  e  afirma  que                

“vai-se  construindo,  então,  na  ordem  do  imaginário,  um  lugar  de  fala  para  o  Nordeste  que  o                 

toma  como  alteridade  do  nacional,  pois  os  discursos  sobre  o  Nordeste  (proferidos  do  lugar  do                

sudeste)   o   tomarão   sempre   como   o   pitoresco   e   o   diferente.   ”   (BALTAR,   2003,   p.   6)  

Baltar  afirma  que,  entre  as  décadas  de  1920  e  1930,  a  perspectiva  naturalista  passa  por                

um  enfraquecimento,  ao  mesmo  tempo  em  que  começa  a  ocorrer  um  movimento  de              

investimento  na  construção  de  um  imaginário  sobre  o  Nordeste.  Nesse  sentido,  cita  mais  uma               

vez  Albuquerque  Junior  (1999),  que  descreve  que  a  próxima  configuração  continua            

relacionada   à   antiga   tradição   de   divisão   do   país   em   norte-sul:  

Só,  pois,  com  a  crise  desses  paradigmas  naturalistas,  com  a  emergência  de  um  novo               
olhar  em  relação  ao  espaço,  com  uma  nova  sensibilidade  social  em  relação  ao  país  e                
à  nação,  capaz  de  incorporar  os  diferentes  espaços  do  país,  vai  ser  possível  a               
invenção  do  Nordeste  como  reelaboração  das  imagens  e  enunciados  que  construíram            
o   antigo   Norte.   (ALBUQUERQUE   JR.,   1999,   p.   62    APUD    BALTAR,   2003,   p.   5)  

 

Dentro  dessa  nova  divisão,  oriunda  das  lógicas  de  regionalização  do  espaço,  o  que              

antes  era  chamado  de sul passou  a  ser  oficializado  como Sudeste ,  se  tornando  uma  região  que                 

reiterava  certa  centralidade  pois  comportava  Estados  que  vinham  passando  por  processo  de             

industrialização.  Assim  como,  realizavam  um  intenso  investimento  cultural  no  sentido  da            

construção  de  uma  identidade  urbana  para  o  Brasil.  Enquanto  o norte  permanecia  como  um               

espaço  de  alteridade,  alheio  a  tal  processo,  passando  a  ser  representado  como  a  região               

Nordeste.  Surge,  então,  a  produção  de  novo  olhar  regionalista  que  vai  abarcar  os  construtos               

Norte/Sertão   para   organizar   o   Nordeste   como   unidade   e   espaço   simbólico:  

Em  meio  ao  furor  modernista,  antropofágico  e  cosmopolita,  vai-se  organizando  uma            
nação  que  se  constrói  a  partir  da  oposição  entre  o  regionalismo  paulista  (da              
superioridade,  da  modernidade  urbana)  e  um  regionalismo  nordestino  (da          
inferioridade,  do  medieval,  do  rural,  do  tradicional).  (ALBUQUERQUE  JR.  1999  p.            
45.    APUD    BALTAR,   2000,   p.   6)  

 

Albuquerque  Jr.  (1999)  afirma,  também,  que  tal  fenômeno  aparece  relacionado  a  uma             

preocupação  consistente  com  a  identidade  nacional.  Nesse  contexto  o sertão, mais  uma  vez,  é               

medido  e  classificado  por  meio  da  diferenciação.  Um  dos  principais  fatores  relacionados  a              

esse  processo  é  o  chamado  Movimento  Regionalista,  que  se  desenvolveu  enquanto  uma             

espécie  de  resistência  ao  projeto  nacional  modernizador.  Defendido  pelas  oligarquias  cafeeira            
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e  do  açúcar,  o  regionalismo  se  organizava  no  sentido  de  defender  uma  identidade  brasileira               

que  se  pautava  em  valores  tradicionais,  utilizando  como  símbolo  a  imagem  do  homem              

simples  do  campo  e  da  cultura  popular.  Nesse  caso  a  questão  histórica  e  artística  convergem,                

visto  que  é  através  dos  produtos  culturais  da  época  que  tais  representações  passam  a  se  fazer                 

presentes:  

A  instituição  desse  espaço  preenchido  de  significados  será  um  longo  trabalho            
discursivo,  operado  nas  práticas  do  pensamento  social,  das  artes,  das  crônicas...  Os             
discursos  de  invenção  (instituição)  do  Nordeste  são  dizeres  que  aparecem  de            
múltiplas  formas  –  verbais,  musicais,  visuais...  amplamente  corroborados  na  ordem           
das  relações  de  produção  e  no  âmbito  das  relações  político-sociais.           
(ALBUQUERQUE   JR.,   1999,   p.   45.    APUD    BALTAR,   2000,   p.   4)  

 

Mariana  Baltar  acredita  que  se  hoje  existe  um  imaginário  social  sobre  a  ideia  de               

Nordeste  amplamente  difundido,  presente  no  cinema  e  nas  artes,  é  porque  no  passado  houve  o                

investimento  nesse  projeto.  A  autora  aponta  como  exemplo  a  música  de  Luiz  Gonzaga  que,               

divulgada  nas  rádios  do  sudeste,  serviu  como  um  elemento  formador  de  uma  imagem  típica               

para  o  Nordeste.  O  chamado  “baião”  ficou  conhecido  como  estilo  musical  regional,  e,              

segundo  a  autora,  serviu  para  reforçar  tematizações  criadas  a  partir  dos  anos  de  1940  como  a                 

da  “migração”.  Baltar  considera  sob  uma  ótica  negativa  a  associação  do  nordestino  com  uma               

cristalização  da  figura  do  retirante,  pois  reconhece  as  relações  históricas  de  poder  presentes              

neste   tipo   de   estereótipo   que   acabou   se   fixando.   

Para  a  autora,  as  letras  de  Gonzaga  que  falam  sobre  a  memória  do  “sofrimento,  sina,                

judiação”  (BALTAR,  2003,  p.  9)  reforçam  uma  imagem  de  inferioridade  para  a  figura  do               8

nordestino.  Mas,  em  sentido  oposto  a  isso,  vemos  muitas  obras  artísticas  e  intelectuais  que               

trazem  o  sofrimento  do  sertanejo,  não  sob  uma  ótica  que  faz  dele  um  “coitado”,  mas  sim                 

vendo,  no  mesmo,  uma  espécie  de  herói.  Cabem,  nesse  caso,  as  palavras  presentes  no  livro Os                 

Sertões ,  que  afirmam  que  “- o  sertanejo  é,  antes  de  tudo,  um  forte .”  (CUNHA,  1963,  p.  179).                  

No  caso  do  cinema,  vale  lembrar  que  a  própria  lógica  do  manifesto  do  Cinema  Novo  se  pauta                  

em  princípios  que  possuem  uma  ideia  semelhante.  E  portanto,  sem  desmerecer  a  relevância  da               

primeira  leitura  realizada  por  Mariana  Baltar,  e  nem  deixar  de  reconhecer  as  questões  de               

poder  presentes  no  contexto  histórico  que  conformam  a  questão  levantada  pela  autora  à              

8  A  autora  provavelmente  está  se  referindo  às  músicas Penso  N’eu  (1991),  Asa  Branca (1947)  e Assum  Preto                   
(1950)   de   Luiz   Gonzaga.   
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respeito  do  baião,  é  possível  nos  vincularmos  também  à  perspectiva  de  Sena  que  por  outro                

lado  acredita  que  o  conteúdo  das  letras  de  Luiz  Gonzaga  pode  ser  lido  por  um  viés  de                  

afirmação.  Para  a  autora  são  músicas  que  evocam  um  construto  de  brasilidade  que  perpassa               

por   um   ideal   de   força   e   de   sobrevivência.  

Custódia  Sena  crê  que  quando  as  obras  de  arte  pensam  a  imagem  do  sertanejo  em                

termos  de  “resistência  e  irredutibilidade”  nacional,  a  produção  desse  mito  brasileiro  ensaia             

uma  superação  da  representação  dualista  litoral/sertão  (ou  nas  palavras  de  Baltar,            

sudeste/nordeste).  Assim,  quando  resgatamos  o  assunto,  talvez,  o  que  estamos  a  refletir  “seja              

o  próprio  Brasil  que  se  representa  e  se  singulariza  e,  pela  atuação  permanente  deste  mito,  cada                 

geração  de  brasileiros  retome  e  reconstrua  simbolicamente  a  saga  épica  do  sertanejo”  (SENA,              

1998,   p.   27).  

 

 

1.   3   O    sertão-nação  

 

No  que  diz  respeito  à  questão  da  nacionalidade,  é  interessante  notar  que,             

historicamente,  desde  muito  cedo  há  uma  recorrente  tendência  da  temática  do  “sertão”  surgir              

vinculada  às  tentativas  de  uma  definição  de  nossa  identidade. Amado  afirma  que  desde  as                   

primeiras  tentativas  de  elaboração  de  uma  história  do  Brasil,  aproximadamente  no  século             

XVII,  que  o  sertão  já  passa  a  ser  uma  das  categorias  de  nosso  pensamento  social mais                  

recorrentes.   

Em  meados  do  século  XIX  já  se  firma  como  um  tema  central  em  nossas  produções                

artísticas  com  presença  constante  em  obras  da  literatura  brasileira,  tais  como  na  poesia              

romântica  de  Álvares  de  Azevedo,  ou  na  prosa  de  José  de  Alencar  em O  Sertanejo (1875).                 

Posteriormente,  ascenderia  ainda  a  um  lugar  de  destaque  na  escola  realista,  especialmente  nas              

obras  de  Franklin  Távora,  Coelho  Neto  e  Afonso  Arinos.  Até  que,  no  fim  do  séc  XIX,  e  nas                         

primeiras  décadas  do século  XX,  mais  precisamente  entre  1870  e  1940,  “o  ‘sertão'  passa  a  se                    

constituir  como  categoria  absolutamente  essencial  (mesmo  quando  rejeitada)  em  todas  as            
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construções  historiográficas  que  tinham  como  tema  básico  a  nação  brasileira”.  (AMADO,            

1995   p.   147)  

Assim,  percebemos  que  a  literatura  brasileira  é  responsável  por  dar  início  a  uma              

tendência  de  buscar  resgatar  elementos  de  nacionalidade  e  funda,  assim,  uma  espécie  de              

tradição  alegórica  onde  o  sertão  aparece  de  forma  recorrente,  não  apenas  nas  obras  literárias               

como  nas  artes  de  diversas  naturezas,  a  exemplo  do  cinema.  Tal  influência  se  desenvolve  tanto                

ao  nível  de  conteúdo,  como  desse  movimento  de  construção  e/ou  reconhecimento  de             

identidade.  Não  por  acaso  muitos  livros  servem  como  referência  primeira,  já  que  “a  literatura               

brasileira  povoou  os  variados  sertões  e  construiu  com  personagens  colossais,  poderosos            

símbolos,  narrativas  míticas,  marcando  com  eles  forte  profunda  e  definitivamente  o            

imaginário   brasileiro.”   (AMADO,   1995,   p.   147).  

Custódia  Sena,  por  sua  vez,  se  apoia  em  pesquisas  de  Sevcenko  (1983)  para  relatar               

que,  a  partir  do  advento  da  República  no  Brasil,  ao  mesmo  tempo  em  que  crescia  no  país  um                   

movimento  de  modernização  de  cidades,  como  o  que  ocorria  na  capital  Rio  de  Janeiro,  crescia                

a  preocupação,  por  parte  dos  intelectuais,  de  construir  “um  saber  próprio  sobre  o  Brasil”               

(SEVCENKO,  1983,  p.  85  apud  SENA,  1998,  p.  25).  Coube  então  não  apenas  aos  escritores,                

como  aos  pensadores  e  artistas  a  missão  de  compreender  e  agrupar  os  elementos  envolvidos               

na  composição  de  uma  identidade  brasileira.  “Tratava-se  pela  via  de  um  entendimento  mais              

profundo  e  globalizante,  de  se  apropriar  intelectualmente  do  país,  de  se  forjar  uma  imagem               

unificadora.”   (SENA,   1998,   p.   26).  

A  respeito  dessa  construção  identitária  específica,  Benedict  Anderson  (1989)  afirma           

que  toda  nação  é  fabricada  através  de  um  esforço  para  criar  uma  simbologia  homogênea.  Tal                

homogeneidade  se  justifica  artificialmente  pela  necessidade  de  pertencimento  à  determinada           

comunidade  imaginada  e  tudo  isso  é  proferido,  segundo  o  autor,  no  sentido  de  construir  a                

sensação  de  pertencimento.  Logo,  surge,  a  partir  daí,  a  necessidade  de  se  pensar  algum               

símbolo   nacional   que   dê   conta   dessa   representação.  

Sena,  por  sua  vez,  identifica  a  contradição  entre  uma  configuração  dualista            

litoral/sertão,  que  passa  a  coexistir  junto  à  tentativa  de  forjar  uma  unidade  simbólica  para  o                

país.  Desse  modo,  via-se  “por  um  lado  a  ideia  de  que  o  Brasil  comportava  em  seu  interior                  

duas  realidades  diferentes  e  antagônicas  e,  por  outro,  a  necessidade  de  se  definirem  os               
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caracteres  formadores  de  uma  identidade  nacional”  (SENA,  1998,  p.  25).  A  autora  afirma  que,               

acrescentado  a  tudo  isso,  também  existia  a  preocupação  de  se  pensar  em  uma  imagem  que                

servisse  como  substituta  para  os  padrões  europeus,  e  o  eleito  como  o  representante  do  povo                

brasileiro  justamente  passa  a  ser  o  “homem  do  sertão”.  Para  ilustrar  esse  pensamento              

parafraseia   um   trecho   do   livro    Os   sertões    (1963)   de   Euclides   da   Cunha:  

E  contraditoriamente,  em  total  desacordo  consigo  próprio  e  com  as  idéias  recorrentes             
da  época,  é  ali,  no  seio  de  uma  sociedade  velha,  uma  sociedade  retardatária,  arcaica,               
galvanizada  e  morta,  que  o  autor  irá  encontrar  o  brasileiro  típico,  o  sertanejo,  “a               
rocha  viva  da  raça”  (CUNHA,  1963,  p.  453),  como  “o  cerne  de  nossa  nacionalidade               
nascente”   (CUNHA,   1963,   p.   172).   (SENA,   1998,    p.   23).  

 

Diante  de  tal  contexto,  Sena  considera  que  acabamos  por  vivenciar  uma  espécie  de              

pesquisa  antropológica  autorreflexiva,  pois  tomamos  por  objeto  de  investigação  a  nossa            

própria  cultura.  Assim,  o  desafio  se  constitui  através  da  indagação  de  “como  se  realizar  um                

movimento  autorreflexivo  através  do  qual  o  nativo  se  transforma  em  seu  próprio  antropólogo,              

em  um  historiador  de  fatos  e  ideias  de  sua  sociedade”.  (SENA,  1998,  p.  22)  Com  isso,  a                  

autora  considera  que  tanto  os  intelectuais  brasileiros  quanto  os  antropólogos  se  veem             

obrigados  a  lidar  com  um  problema  de  “duplo  dilaceramento:  por  um  lado,  a  cultura  europeia                

massacra  nele  o  sertanejo,  dentro  do  próprio  país,  por  outro,  ela  o  evidencia,  perante  o  olhar                 

da   sociedade   europeia”.   (idem)  

Se  retomamos  as  ideias  de  Benedict  Anderson  a  respeito  dos  processos  que  forjam              

uma  unidade  nacional,  vamos  perceber  que  o  autor  afirma  a  tendência,  muitas  vezes,  de  se                

utilizar  não  apenas  imagens,  panoramas,  cenários  e  eventos  históricos  como  símbolos            

nacionais,  mas  também  os  eventos  dolorosos  que  funcionam  como  representantes  de  uma             

experiência  partilhada.  Nesse  sentido,  é  Stuart  Hall  (2001)  quem,  ao  comentar  as  ideias  de               

Anderson,  afirma  que  é  através  da  literatura  e  das  produções  culturais  e  artísticas  que  estes                

elementos   são   colocados   em   pauta.  

Nesse  sentido,  é  vasto  o  número  de  obras  brasileiras  que  se  dedicam  a  abordar  o  tema                 

do  sertão,  a  partir  das  mais  variadas  origens,  estilos,  gêneros  e  mídias.  “Talvez  nenhuma               

outra  categoria,  no  Brasil,  tenha  sido  construída  por  meios  tão  diversos.  Talvez  nenhuma              

esteja  tão  entranhada  na  história  brasileira,  e  tenha  significados  tão  importantes  e  tão  variados               

e  se  identifique  tanto  com  a  cultura  brasileira.”  (AMADO,  1995,  p.  145).  Janaína  Amado               
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ressalta  sobretudo  a  literatura  no  que  diz  respeito  a  essa  construção  de  um  sentido  de                

nacionalidade,  mas,  ao  mesmo  tempo,  também  reconhece  sua  forte  presença  em  outros  tipos              

de   produções   artísticas:  

Paralelamente,  “sertão"  tem  estado  presente  em  outras  artes  como  a  pintura,  o  teatro,              
o  cinema  e,  em  especial,  a  música  e  ocupado  espaços  amplos  nos  meios  de               
comunicação  antigos  e  atuais:  em  revistas,  jornais,  rádios  e  também  na  televisão,             
onde  tem  inspirado  programas  humorísticos  e  diversas  novelas.  (AMADO,  1995,  p.            
147)   

  

Mariana  Baltar  fala  sobre  o  surgimento,  na  década  de  1930,  da  chamada             

literatura-social  que  se  pautava  na  ideologia  da  revolução,  na  qual  o  sertanejo  e  o  sertão                

ocupavam  “um  lugar  onde  a  preocupação  com  a  nação  e  com  a  região  se  encontrava  com  a                  

preocupação  com  o  ‘povo’,  com  os  trabalhadores,  com  os  operários.”  (ALBUQUERQUE  JR.,             

1999,  p.  183-184  APUD  BALTAR,  2003,  p.  5).  Baltar  afirma,  ainda,  que  é  a  partir  dos  anos                  

1940,  e  principalmente  depois  de  1945,  com  o  fim  do  Estado  Novo,  que  essa  literatura  ganha                 

mais   força.   

A  autora  também  cita  que,  no  âmbito  da  poesia  neste  mesmo  período  igualmente              

surgiam  vozes  como  a  de  João  Cabral  de  Melo  Neto,  que  vinham  acrescidas  de  forte  cunho  de                  

denúncia  social  em  relação  às  mazelas  do  sertão,  enquanto  nas  artes  plásticas  se  destacavam               

os  trabalhos  de  pintores  como  Di  Cavalcanti  e  Cândido  Portinari.  No  entanto,  Baltar  considera               

tais  propostas  como  vozes  dissonantes,  pois  dentro  do  crescente  Movimento  Regionalista            

também  existia  uma  valorização  justamente  da  lógica  oposta  às  utopias  da  revolução,  que              

propunha   as   imagens   de   um   sertão   paternalista   e   de   um   sertanejo   docilizado.   

Gylberto  Freyre  é  apontado  como  o  principal  idealizador  do  chamado  Regionalismo            

que,  dentro  do  contexto  da  chamada  elite  açucareira  de  Recife,  passa  a  pautar  os  interesses                

dessa  oligarquia  por  meio  de  uma  tentativa  de  criar  uma  unidade  para  o  Nordeste,               

reivindicando,  com  isso,  a  posição  de  símbolo  nacional  maior,  em  combate  à  proposta  de               

consolidação   da   imagem   de   um   país   moderno   fruto   da   crescente   industrialização.   

Freyre  visava  fortalecer  a  proposta  de  um  Brasil  dividido  por  regiões,  criando  uma              

imagem  para  o  nordeste  que  se  valesse  de  uma  realidade  rural  em  uma  tentativa  de  resistir  ao                  

processo  de  modernização.  Assim  o  intelectual,  para  afirmar  esse  discurso  e  conferir  certo              
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espaço  de  história  e  memória  comum,  se  muniu  de  dados,  saberes  e  pesquisas  que  mapeavam                

tradições  e  manifestações  culturais  (Albuquerque  Jr;  1999).  Baltar  fala  da  prevalência  de  uma              

ótica  folclorizante  que  buscava  abarcar  tudo,  desde  festas  e  comportamentos  religiosos  como             

rezas  e  costumes  comemorativos,  até  hábitos  alimentares  que  ganharam  grande  relevância.  O             

que,  na  opinião  da  autora,  atuou  para  consolidar  uma  visão  sobre  um  nordestino  exótico  e                

diferenciado   do   resto   do   país.  

Tudo  isso,  quando  acrescido  das  preocupações  sociais  dos  autores  da  Geração  de  30              

com  suas  propostas  de  denúncia  da  pobreza,  resulta  em  uma  visão  estereotipada  a  respeito  do                

sertão,   que   surge   geralmente   vinculada   as   mesmas   temáticas:   

São  discursos  que  estão  na  origem  da  instituição  de  um  dado  imaginário  que  vai               
sendo  (re)trabalhado  desde  então,  mas  que  acabou  por  fixar  para  o  Nordeste  um              
dado  sentido  de  pobreza  e  sofrimento,  porém  recheado  de  uma  festividade  pueril.  A              
forma  como  esse  imaginário  ganha  corpo  varia  ideologicamente,  passando  da           
denúncia  política  das  causas  da  miséria  ou  chegando  ao  casuísmo  personalista,            
indicando  ora  mobilização  e  questionamento  social,  ora  posicionamentos         
extremamente  conservadores  e  de  corroboração  da  política  assistencialista  praticada          
desde   as   oligarquias.   (BALTAR,   2003,   p.4)  

 

Logo,  mesmo  algumas  das  propostas  artísticas  engajadas  terminam  por  se  vincular  a             

este  imaginário  tradicional  pré-fabricado,  e  confluem  ainda  mais  quando  partilham  de  uma             

perspectiva   que   visa   a   promoção   de   uma   “cultura   autêntica”:   

Por  um  estranho,  e  inusitado,  caminho,  “revolucionários”  e  “tradicionalistas”  se           
encontram  reforçando,  mesmo  que  por  vias  diferentes,  o  imaginário  construído  a            
partir  dos  anos  20  (vinculado  à  imagem  de  sofredor,  miserável  e  pedinte).  Duas  vias               
que  ora  significam  tal  imagem  a  partir  da  denúncia  social  (como  bem  tentaram  os               
‘revolucionários’),  ora  a  partir  da  piedade,  “vindo  ao  encontro,  em  grande  parte,  da              
imagem  de  espaço-vítima,  esfoliado,  espaço  de  carência  construído  pelo  discurso  de            
suas  oligarquias”  (ALBUQUERQUE  JR.,  1999,  p.  193 APUD  BALTAR,  2003,  p.            
10).  

 

Assim,  muitas  das  obras  mais  conhecidas,  até  algumas  daquelas  que  são  consideradas             

como  clássicas  para  a  temática  sertaneja,  por  vezes  terminam  por  aderir  e  proliferar  esse  tipo                

de  imagem.  Que  se  faz  recorrente  na  literatura,  nas  artes  plásticas,  na  música  ou  movimento                

de   vanguarda   que   deu   origem   ao   Cinema   Novo   (Sena,   1998,   p.   27)  
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Albuquerque  Junior  (2016)  fala  a  respeito  da  ocorrência  de  uma  crise  no  imaginário              

social  sobre  a  paisagem  nordestina,  que,  de  certo  modo,  acaba  por  se  apresentar  de  uma  forma                 

desatualizada:  

Essa  crise  do  imaginário  em  torno  do  Nordeste  não  seria  compreensível  sem  que  se               
trate  das  próprias  mudanças  históricas  pelas  quais  passou  este  espaço.  Estas            
transformações  históricas  vão  contribuindo  para  tornar  as  imagens  e  enunciados  em            
torno  do  que  seria  o  ser  nordestino,  sua  realidade,  paisagem  e  cultura  cada  vez  mais                
fora  de  lugar,  deslocados,  intemporais.  Há  uma  crescente  discrepância  entre  o  que  se              
diz  e  o  que  se  faz  ver  sobre  a  região  e  aquilo  que  nela  acontece  ou  o  que  nela  se                     
vivencia.   (ALBUQUERQUE   JR,   2016,   p.   4)  

 

O  autor  aponta,  por  exemplo,  para  a  impregnação  da  imagem  rural  em  um  momento               

em  que  essa  paisagem  também  é  acrescida  de  referências  culturais  urbanas.  De  modo  que  o                

sertão  passa  a  ser  entendido  enquanto  elemento  evocador  de  uma  paisagem  enclausurada  em              

um   protótipo   anacrônico   e   caduco   herdado   das   visões   regionalistas.  

O  termo  “paisagem”  é  uma  peça  chave  para  a  perspectiva  do  pesquisador.  E  quando  se                

refere  a  esta  não  é  para  falar  sobre  a  paisagem  natural  em  termos  geográficos,  mas  resgata                 

uma   paisagem   que   é   construída   por   aspectos   culturais:   

O  conceito  de  paisagem,  em  qualquer  de  suas  formulações,  implica  pensar  a  relação              
entre  o  olhar  humano  e  a  natureza.  A  não  ser  que  se  esteja  ainda  preso  a  uma  noção                   
de  paisagem  natural,  como  se  esta  se  desse  a  ver  aos  olhos  humanos  sem  nenhuma                
interferência  deste,  como  se  a  paisagem  fosse  uma  coisa  externa  que  se  impusesse  a               
mirada   dos   homens.   (ALBUQUERQUE   JR,   p.   4)  

 

Nesse  sentido,  o  autor  se  alinha  com  perspectivas  de  estudo  que  dialogam  com  a               

geografia  humana,  pois  afirma  que  as  paisagens  se  constituem  a  partir  da  percepção  humana,               

e   que   é   a   partir   do   olhar   que   elas   são   construídas:  

Nosso  olhar  não  é  um  receptáculo  que  apenas  percebe  e  recebe  uma  paisagem              
exterior  a  si.  Nosso  olhar  é  dirigido  por  dadas  maneiras  de  ver,  por  dados  conceitos,                
por  dados  valores,  por  dadas  ideias,  por  dadas  mitologias,  por  dadas  memórias.             
Como  chama  atenção  Simon  Schama,  uma  paisagem  é  feita  de  camadas  de  rochas,              
mas  também  de  camadas  de  memórias,  de  mitologias,  de  imagens  previamente            
apreendidas   por   quem   olha.   (ALBUQUERQUE   JR,   p.   13)  

 

O  autor  faz  ainda  menção  a  Walter  Benjamin  (2014)  para  falar  deste  movimento              

humano  que  desenha  leituras  sobre  as  paisagens,  de  uma  maneira  que  se  desenvolve  em  afeto,                
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desejo  e  imaginário.  Logo  “o  olhar  humano  nunca  é  neutro,  é  um  olhar  que  seleciona,  recorta,                 

hierarquiza,  organiza,  racionaliza,  narra.  Sim,  o  olhar  implica  não  apenas  uma  forma  de  ver,               

mas   formas   de   dizer.”   (ALBUQUERQUE   JR,   2016,   p.   13)   

Partindo  dessa  concepção  Albuquerque  Jr.  se  volta  para  trabalhos  artísticos  mais            

recentes  que  produzem  olhares  diferentes  sobre  “a  paisagem  nordestina,  sua  cultura  e  sua              

realidade  como  temáticas”  (ALBUQUERQUE  JR,  2016,  p.  2).  Para  isso,  cita  autores  que              

visam  atualizar  esse  imaginário  como  o  poeta  e  escritor  Xico  Sá  que  através  do  seu website                 9

intitulado O  Carapuceiro traz  uma  seção  intitulada  Macumba  Acidental  onde  realiza  sátiras             10

sobre  o  modo  como  a  paisagem  cultural  nordestina  muitas  vezes  se  apresenta.  Se  refere  mais                

precisamente  “a  produção  cultural  nomeada  de  cultura  popular  ou  de  cultura  nordestina.”             

(ALBUQUERQUE  JR,  2016,  p.  10).  Em  demonstração  de  afinidade  pelo  estilo  irônico             

presente  nas  crônicas  do  poeta,  Albuquerque  comenta  a  expressão  “síndrome  de  Mário  de              

Andrade”  criada  como  crítica  ao  processo  que  deu  origem  à  conformação  do  imaginário              

tradicional   sobre   o   nordeste:  

Ele  vai  cunhar  a  expressão  “síndrome  de  Mário  de  Andrade”  numa  referência  a              
famosa  viagem  do  modernista  paulista  pelo  Norte  e  Nordeste,  no  final  dos  anos              
vinte,  em  busca  de  manifestações  culturais  ditas  tradicionais  e  regionais.  Essa            
síndrome  se  expressaria  através  de  um  olhar  exotizante  e  folclorizante,  que            
transformaria  qualquer  manifestação  cultural  popular  em  um  resquício  do  passado,           
em  algo  desistoricizado,  em  algo  empalhado,  atemporal.  Suas  crônicas,  aí           
publicadas,  pretendiam  ser  um  “despacho  na  encruzilhada  do  folclore”,  contrariando           
essa  síndrome  de  Mário  de  Andrade,  tratando  a  cultura  e  as  artes  ditas  nordestinas               
como  fruto  “deste  mundo  grande  sem  porteira”.  (ALBUQUERQUE  JR,  2016,  p.            
10).  

 

Para  Albuquerque  Jr.  a  riqueza  deste  tipo  de  trabalho  consiste  no  movimento  que  faz               

para  “ desregionalizar  a  produção  cultural”  (ALBUQUERQUE  JR,  2016,  p.  10),  de  modo  a              

“retirar,  pois,  as  fronteiras  do  campo  da  cultura  e  das  artes,  pensá-las  como  fruto  de  fluxos                 

semióticos  multidirecionais  e  multinacionais”  (idem).  O  pesquisador  ressalta  a  maneira  como            

o  escritor  articula  os  conteúdos  advindos  dos  territórios  que  compõem  o  nordeste  com              

9  Francisco  Reginaldo  de  Sá  Menezes  é  um  escritor  cearense  que  tem  como  principal  gênero  o  conto.  Apesar  de                    
também  escrever  poemas  e  romances,  Albuquerque  Jr.  (2016)  considera  como  mais  interessante  para  sua               
proposta   de   análise   os   textos   do   romancista    publicados   no   seu    site    da   internet.  
10  Segundo  Albuquerque  Jr.  título O  Carapuceiro  que  dá  identidade  a  página  de  Xico  Sá  (encontrada  nos                  
endereços  <http://xicosa.blogfolha.uol.com.br/>  e  <http://carapuceiro.zip.net/>)  se  trata  de  uma  homenagem  que           
faz   referência   ao   nome   do   primeiro   jornal   publicado   em   Recife,   no   início   do   século   XIX.  
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expressões  que  fogem  às  tentativas  de  consolidação  de  uma  imagem  de  “nordestinos             

autênticos,  sofridos,  dóceis,  sem  mistura,  sem sample ,  sem  ligar  na  tomada”  (SÁ,  2014,  p.  43                

apud  ALBUQUERQUE  JR,  2016,  p.  10).  Pois  “a  própria  linguagem  em  que  vaza  suas               

crônicas,  mistura  e  mestiça  expressões  populares,  falares  ditos  regionais,  com  falares  urbanos             

e   expressões   em   língua   estrangeira”   (idem).  

Com  isso  Albuquerque  considera  que  Xico  Sá  faz  parte  de  um  leva  de  artistas               

originária  de  uma  geração  que  surge  por  volta  do  final  dos  anos  de  1990  e  início  do  séc  XXI                    

preocupada  em  construir  novas  “ visibilidades  e  dizibilidades ”  (idem)  sobre  o  sertão/nordeste.            

A  influência  de  movimentos  de  contracultura  advindos  dos  anos  1960,  tal  como  o              

Tropicalismo,   foi   algo   bastante   relevante   na   opinião   do   autor:  

A  emergência  dessa  nova  formação  discursiva,  fruto  da  crise  do  imaginário            
regionalista  nordestino,  forjado  no  início  do  século  XX  e  reelaborado  e  atualizado  no              
decorrer  de  muitas  décadas,  começa  a  se  ensaiar  ainda  nos  anos  sessenta  do  século               
passado,  com  as  várias  movimentações  culturais  proporcionadas  pela  chegada  ao           
Brasil  das  informações  advindas  da  chamada  contracultura,  e  que  articuladas  a            
tradições  minoritárias,  no  sentido  deleuziano  do  termo ,  que  atravessaram  a  cultura            11

brasileira  no  século  XX,  como  aquela  advinda  da  antropofagia  oswaldiana,  do            
experimentalismo  surrealista  de  artistas  como  os  irmãos  Rego  Monteiro,  do           
concretismo  e  neoconcretismo,  a  experiência  gráfica  e  visual  de  um  Aloísio            
Magalhães  e  seu  O  Gráfico  Amador,  vieram  todas  reverberar  e  se  aglutinar  em  torno               
da  movimentação  tropicalista,  muito  mais  ampla  e  variada  do  que  a  centralidade             
baiana   de   a    Verdade   Tropical    faz   imaginar.   (ALBUQUERQUE   JR,   2016,   p.2)  

 

Vale  lembrar  que  o  Tropicalismo  foi  um  manifesto  artístico  e  político  que  questionava              

o  ideal  de  nacionalidade  que  se  pautava  em  uma  concepção  de  “cultura  popular  genuína".  De                

acordo  com  essa  perspectiva,  criticava  tal  proposta  purista  e  incorporava  diferentes            

referências  estrangeiras  em  suas  obras,  tais  como  elementos  da  música pop .  Com  isso,  o               

movimento  é  considerado  por  Alburquerque  Jr.  como  uma  referência  fundamental  para  a             

efervescência  artística  que  questionava  a  configuração  regionalista  da  época.  O  autor  afirma,             

ainda,  que,  a  cidade  de  Recife  possuía  seu  próprio  manifesto  tropicalista,  o  qual  se               

apresentava,  sobretudo,  por  meio  de  trabalhos  musicais  como  o  álbum Satwa de  Lula  Cortês  e                

Lailson,  lançado  em  1973,  e  o Paêbirú ,  de  1975,  nascido  da  parceria  entre  Lula  Cortês  e  Zé                  

Ramalho.  O  autor  relata,  assim,  a  existência  de  um  contundente  movimento  de  contestação              

11  Ver:  DELEUZE,  Gilles  e  GUATTARI,  Félix.  Kafka:  por  uma  literatura  menor , Belo  Horizonte:  Autêntica,                
2015.  
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através  da  criação  de  uma  “paisagem  sonora”  que  mais  tarde  culminaria  no  movimento  do               

Manguebeat .  12

É  sob  esse  viés  que,  para  Albuquerque  Jr.,  o Manguebeat  aparece  como  projeto              

artístico  que  bebe  das  influências  tropicalistas,  ao  mesmo  tempo  que  dá  seguimento  às  suas               

propostas,  o  que  é  facilitado  pelo  contexto  de  mudanças  na  paisagem  nordestina  que  propiciou               

contestações  semelhantes  àquelas  levantadas  pelo  Tropicalismo.  Segundo  o  autor,  o  projeto  do             

Manguebeat  se  desenvolveu  a  partir  da  “formação  de  uma  cultura  urbana  popular  e  de               

periferia”  (ALBUQUERQUE  JR,  2016,  p.  6),  através  de  pessoas  que  cresceram  no  contexto              

urbano  e  que,  por  volta  dos  anos  de  1990,  “já  não  guardavam  as  tradições  culturais”  (Idem)                 

proferidas   nos   discursos   tradicionais.  

Tendo  Chico  Science  como  um  dos  principais  idealizadores,  o Manguebeat  traduz  em             

termos  musicais  uma  antropofagia  pois,  por  meio  de  experimentações,  introduz  elementos            13

de  tipicidade  regional  como  o  maracatu  através  de  recursos  eletrônicos  que  remetem  ao              

moderno  e  ao  tecnológico.  O  resultado  dessa  mescla  entre  o  tradicional  e  o  progressista  é                

simbolizado  pelo  mangue  que  se  encontra  imerso  na  paisagem  urbana,  a  “nova  paisagem”  ao               

redor   da   qual   cresciam   as   favelas   de   Recife.   (Albuquerque   Jr,   2016,   p).  

Para  Albuquerque  as  músicas  do Manguebeat  expressam,  assim,  “um  rechaço  à  visão             

folclorizante  e  folclorizada  da  cultura  popular  dita  nordestina”  (2016,  p.  7).  O  autor  relata  que                

Ariano  Suassuna,  “um  destacado  defensor  de  uma  visão  passadista  e  romântica  em  torno  da               

ideia  de  região,  cultura  nordestina  e  cultura  brasileira”  (idem)  demonstrava  desaprovação  ao             

estilo  e  que  o Movimento  Armorial ,  liderado  por  Suassuna,  se  configurou,  inclusive,  enquanto              

uma  espécie  de  reação  à  crescente  onda  de  contestação  do  imaginário  nordestino.  Pois,  “na               

contramão  desta  movimentação,  procura  construir  uma  paisagem  sonora  regional  apoiada  no            

12  Movimento  de  contracultura  que  encontra  expressão  por  meio  de  obras  musicais,  realizando  misturas  entre                
referências   regionais   e   a   cultura    pop.  
13  É  uma  proposta  artística  que  reconstrói  metaforicamente  o  costume  canibalesco  dos  índios  que  comiam  os                 
inimigos  para  absorver  sua  força,  em  referência  a  presença  da  influência  cultural  estrangeira  no  Brasil.  Presente                 
Trazida  no  manifesto  escrito  por  Oswald  de  Andrade  que  foi  publicado  em  1º  de  maio  de  1928  no  jornal Diário                     
de  São  Paulo .  Oswald  se  vinculava  à  crescente  proposta  modernista  iniciada  durante  a  Semana  de  Arte  Moderna                  
de  1922  que  de  acordo  com  Clenir  Bellezi  (2000,  p.  276)  chocou  a  sociedade  da  época  por  apresentar  uma                    
proposta   de   ruptura   com   o   estilo   nacionalista   romântico   conservador   e   erudito.  
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que  seria  a  tradição  dos  cantos  e  ritmos  populares  de  matriz  ibérica  e  medieval”.               

(ALBUQUERQUE  JR,  2016,  p.  7)  Para  o  pesquisador,  a  tensão  gerada  por  esse  embate               

artístico   serviu   para   alimentar   a   perspectiva   multireferenciada   e   irônica   do    Manguebeat.    

A  analogia  com  a  proposta  antropofágica  que  é  defendida  por  Albuquerque  não  é              

gratuita  pois  “a  antropofagia  se  exime  de  qualquer  concepção  essencialista  de  identidade             

nacional  ao  defini-la  como  um  processo  de  interação  constante  entre  valores  culturais  nativos              

e  ̀ importados´”.  (BEZERRA,  2009,  p.9).  De  modo  semelhante,  a  paisagem  do  sertão  ou  do               

nordeste  a  partir  dessas  obras  não  é  mais  passível  de  ser  descrita  por  meio  de  uma  lógica                  

essencialista,  antes  de  mais  nada  há  uma  busca  por  reconhecer  nela  uma  multiplicidade  de               

referências   e   antropofagias.  

Albuquerque  Jr.  comenta  ainda  o  título  da  banda Nação  Zumbi  vinculada  ao             

movimento Manguebeat ,  que,  de  acordo  com  Paula  Tesser  (2007),  traz  a  palavra  “Zumbi”              

como  uma  referência  à  população  negra  e  nordestina,  afirmando  portanto  que  nós  (Brasil,              

nordeste,   favela,   sertão)   somos   “a   nação   Zumbi”:  

Nação  não  apenas  de  raízes  negras,  africana,  no  rufar  dos  poderosos  tambores  e  na               
batida  do  maracatu,  mas  Zumbi,  homenagem  ao  líder  negro,  mas  também  nação             
fantasma,  nação  que  vagava  sem  saber  direito  qual  o  seu  ser,  nação  negra,  mas               
também  nação  mergulhada  na  escuridão  de  sua  própria  identidade,  composta  de            
filhos  e  moradores  das  regiões  baixas  e  invisíveis  das  cidades,  dos  afogados  e              
alagados,  mas  também  das  regiões  desertas  dos  sertões,  nação,  muitas  vezes,  sessão             
de  macumba  para  turista  ver.  (TESSER,  2007,  p.  70-83  APUD  ALBUQUERQUE            
JR;   2016,   p.7)  

 

A  partir  do  título Nação  Zumbi entendemos  que as  paisagens  periféricas  e  o  sertão               

surgem  como  representantes  da  nação.  Logo,  sendo  representada  por  este  “outro”  que  é              

colocado  como  desconhecido  e  tem  seu  lugar  vinculado  a  sua  situação  de  excludente,  realiza  a                

contradição  de  eleger  “o  não  pertencente”  ou  “o  ocupante  do  lugar  de  alteridade”  como  o  seu                 

representante.  Essa  nação,  muitas  vezes  encarada  como  “ sessão  de  macumba  para  turista  ver ”              

se  ergue  tal  qual  “um  morto  vivo”  que  se  apresenta  como  um  simulacro,  uma  aparição                

fantasmagórica   que   é   vista   apenas   através   do   véu   da   tipicidade.   

Albuquerque,  no  entanto,  entende  que  tal  nação  também  se  apresenta  enquanto            

resistência.  Resistência  essa  que  se  realiza  em  uma  atitude  antropofágica  que  ressignifica  o              

seu  contato  com  o  estrangeiro,  faz  um  diálogo  entre  o  moderno  e  o  regional  e  atualiza                 
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potenciais  que  anunciam  uma  atitude  ativa  e  autoconsciente  que  tem  como  marca  um  tipo  de                

subversão.  

A  antropofagia,  ao  ironizar  o  mito  do  selvagem  incivilizado  aos  olhos  do  europeu,  se               

coloca  de  forma  semelhante.  Pois  enquanto  Rousseau  traz  o  “bom  selvagem”  como  possuidor              

de  uma  suposta  ingenuidade  que  era  atribuída  aos  povos  colonizados,  “Oswald,  por  outro              

lado,  transforma  o  bom  selvagem  rousseauniano  num  mau  selvagem  devorador  de  europeu,             

capaz  de  assimilar  o  outro  para  inverter  a  tradicional  relação  colonizador/colonizado”            

(SCHWARTZ,  1995,  p.140).  Nesse  sentido,  Jorge  Schwartz  (1995)  cita  Haroldo  de  Campos             

para  falar  sobre  um  processo  de transculturação  ou  transvaloração que  retira  o  colonizado  da               

posição  de  submissão,  ao  mesmo  tempo  que  não  desqualifica  a  presença  do  colonizador,  visto               

que   o   canibal   só   devora   os   oponentes   que   apresentam   bravura.  

Albuquerque  segue  linha  de  compreensão  parecida  e  encontra  potencialidade  na           

paisagem   simbólica   presente   nas   imagens   de   divulgação   do   trabalho   da   banda    Nação   Zumbi    :  

O  povo  da  tradição,  do  folclore,  da  cultura  regional,  da  cultura  exótica,  para  inglês               
ver,  ficava  para  trás,  gerando  grande  estranhamento,  mas  potencializando  outras           
formas  de  ver  e  dizer  a  realidade  e  a  paisagem  regional.  A  antena  parabólica  fincada                
na  lama,  sobre  as  costas  de  um  siri,  não  apenas  atualizava  toda  a  potencialidade  das                
imagens  criadas  pelos  pioneiros  da  indústria  gráfica  e  do  design,  que  tiveram  em              
Pernambuco  e  em  O  Gráfico  Amador  um  importante  acontecimento,  como  criava            
através  da  tensão  e  dialética  da  imagem  entre  o  moderno,  o  cosmopolita,  o              
tecnológico  e  o  natural,  o  pobre,  o  miserável,  até  mesmo  a  fome,  uma  poderosa               
alegoria  da  condição  histórica,  social  e  cultural  da  “nação  Zumbi,  que  seríamos             
todos   nós”   (   ALBUQURQUE,   2016,   p.7)  

 

                                       Figura   1   -   Montagem   gráfica   com   fotografia   de   Chico   Science.  

   Fonte:<http://curvetube.com/Chico_Science_&_Nação_Zumbi-Angicos/zRSNZMyuQ7w.video>  
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Além  de  trazer  a  questão  para  o  âmbito  da  música,  Albuquerque  Jr.  também  se               14

estende  para  problematizar  o  modo  como  o  cinema  veicula  a  “ paisagem  sertaneja,  aquela              

vista  e  dita  como  sendo  a  paisagem  nordestina  por  excelência ”  (p.  11).  O  autor  afirma  que  o                  

imaginário  sobre  essa  paisagem  cultural  se  vincula  diretamente  com  simbolizações  em  torno             

de  uma  natureza  regional  que  funciona  como  uma  “ metonímia  do  que  seria  a  paisagem               

nordestina,  e  nela  o  mandacaru .”  (p.12).  Desse  modo,  muitas  vezes  o  cinema  distribui              

imagens   que   vão   ao   encontro   desses   elementos   de   um   modo   demasiadamente   fixado:  

O  clichê  imagético  sobre  a  natureza  da  região  a  relaciona  diretamente  com  a  seca,               
com  o  período  de  estiagem.  A  caatinga,  formação  vegetal  prevalecente  no  semiárido             
do  país,  é  elevada  à  condição  de  símbolo  da  natureza  regional,  ela  é  uma  espécie  de                 
metonímia  do  que  seria  a  paisagem  nordestina,  e  nela  o  mandacaru.  É  comum  em               
toda  a  filmografia  sobre  a  região  a  caatinga  aparecer  gretada,  cinzenta,  garranchuda,             
desfolhada.  Os  tons  de  cinza,  marrom  ou  ocre  dessa  paisagem  constituem  uma             
espécie  de  paleta,  da  qual  não  podem  fugir  aqueles  que  queiram  construir  uma              
paisagem  nordestina  que  seja  crível  e  verossímil.  A  presença  da  água  se  faz  rara,  o                
que  se  destaca  é  um  sol  amarelo,  de  uma  luminosidade  excessiva,  uma  luz  saturada,               
iluminando  uma  terra  marrom,  gretada,  muitas  vezes  pontuada  por  ossos  e  carcaças             
de  animais  mortos.  A  sensação  é  de  desolação,  as  estradas  poeirentas  vão  quase              
sempre  terminar  em  um  horizonte  aberto,  distante  e  desértico.  O  céu  azul  sem  um               
fiapo  de  nuvens  mostra  apenas  o  sol  abrasador  ou  a  vastidão  de  um  campo  negro                
salpicado  por  pontos  de  luzes  brilhantes  durante  a  noite.  (ALBUQUERQUE  JR.            
2016,   p.   12)  

 

A  partir  dessa  afirmação,  o  autor  traz  o  filme Baile  Perfumado (1997)  de  Fernando               

Lírio  e  Paulo  Caldas  como  um  exemplo  destoante  nesse  cenário  e  capaz  de  construir  a                

paisagem   sertaneja   por   um   outro   ângulo:  

No  entanto,  em Baile  perfumado os  cineastas  optaram  por  mostrar  a  caatinga  tomada              
pelo  verde,  a  caatinga  renascida  na  época  das  chuvas,  uma  caatinga  salpicada  de              
flores.  Toda  a  movimentação  do  bando  de  cangaceiros,  as  escaramuças  militares            
contra  as  tropas  volantes  se  passam  no  interior  de  uma  caatinga  esverdeada,  tornada              
ainda  mais  intrincada  e  de  difícil  acesso  pela  presença  das  folhas,  dos  ramos,  dos               
cipós  e  plantas  rasteiras  renascidas  com  as  chuvas.  Se  o  filme  tem  como  personagem               
principal  um  fotógrafo  e  cinegrafista,  a  questão  da  imagem,  a  problematização  em             
torno  da  imagem  aparece  de  forma  clara  no  filme.  A  adoção  dessa  estratégia  de               
construir  uma  outra  visibilidade  da  paisagem  regional,  me  parece  nascer  de  uma             
reflexão  sobre  a  produção  da  imagem  e  sobre  a  produção  da  imagem  do  regional,               
mais   especificamente.   (ALBUQUERQUE   JR.   2016,   p.   12)  

 

14  Ainda  em  mesmo  artigo  intitulado  “ Vede  Sertão,  Verde  Sertões:  Cinema,  Fotografia  e  Literatura  na                
Construção   de   Outras   Paisagens   Nordestinas”    (2016).  
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Baile  Perfumado conta  a  história  de  Benjamin  Abrahão,  um  cinegrafista  que            

conseguiu  produzir  imagens  de  lampião  e  o  do  seu  grupo.  Albuquerque  Jr.  fala  sobre  o  modo                 

como  a  obra  escolhe  contar  essa  história  ao  trazer  elementos  modernos  ligados  ao  contexto  da                

cidade  e  incluir  temas  como  o  cosmopolitismo  e  a  tecnologia  no  mundo  do  cangaço,  que                

frequentemente  costuma  aparecer  associado  a  um  sertão  primitivo  e  convencional.  Ao  levar             

essas  outras  referências  para  a  paisagem  sertaneja  ocorre  uma  superação  das  visões             

naturalistas   que   se   fecham   na   tipicidade   da   natureza   ou   na   cultura   arcaica   e   rural.   

No  enredo,  o  filme  traz  a  temática  da  produção  de  imagens  e,  por  meio  de  um                 

personagem  que  realiza  filmagens  do  contexto  sertanejo,  suscita  uma  reflexão  sobre  como  o              

cinema  contribui  para  o  desenvolvimento  ideológico  das  paisagens  nordestinas  através  das            

produções  imagéticas.  Nesse  sentido,  Meize  Lucas  (2012)  também  se  propõe  a  pensar  em              

como  a  imagem  cinematográfica  atua  nas  conformações  em  torno  da  paisagem  do  sertão.              

Segundo  a  autora,  enquanto  a  literatura  é  responsável  por  realizar  um  movimento  inaugural              

em  torno  da  mítica  sertaneja,  é  o  cinema  produzido  no  Brasil  que  se  destaca  na  função  de  dar                   

continuidade  a  tal  processo.  Diante  disso,  em  concordância  como  Albuquerque,  Lucas            

acredita  que,  assim  como  há  filmes  que  corroboram  com  o  imaginário  cristalizado,  existem              

também  determinadas  obras  cinematográficas  que  são  capazes  de  produzir  fissuras  nas  visões             

tradicionalistas   sobre   o   sertão   e   o   nordeste.  

Lucas  parte  da  perspectiva  de  Simon  Schama  (1996),  que  acredita  que  a  noção  de               

paisagem  apresenta  uma  relação  intrínseca com  a  memória  e  com  os  “mitos  que  formam  uma               

nação”  (p.  11)  e,  neste  processo,  os  elementos  imagéticos  são  de  peso  determinante  para  as                

percepções  e  elaborações  sociais  sobre  a  paisagem.  Vale  ressaltar  que  o  filme Baile              

Perfumado  analisado  por  Albuquerque  é  uma  obra  considerada  como  representante  de  um             

cinema  dito  “nacional”.  Desse  modo,  não  é  surpresa  concluir  que,  assim  como  na  literatura  e                

nas  mais  diversas  artes,  o  cinema  também  se  apropria  do  sertão  para  utilizá-lo  como  símbolo                

de  nacionalidade  e,  com  isso,  enfrenta  suas  próprias  implicações  relacionadas  à  produção  de              

imagens,  de  modo  que,  devido  à  forte  materialidade  visual  as  questões  sobre  representação  se               

tornam   ainda   mais   complexas.  
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2   -   O   SERTÃO   NO   CINEMA   BRASILEIRO  

“Jamais   deves   buscar   a   coisa   em   si,   a   qual   depende   tão-somente   dos  
espelhos.   A   coisa   em   si,   nunca:   a   coisa   em   ti.   Um   pintor,   por   exemplo,  
não   pinta   uma   árvore:   ele   pinta-se   uma   árvore.   E   um   grande   poeta   –  

espécie   de   rei   Midas   à   sua   maneira   –   um   grande   poeta   bem   que   ele  
poderia   dizer:   -   Tudo   o   que   eu   toco   se   transforma   em   mim.”.   

(Mário   Quintana)  
 

Jean-Claude  Bernardet , no  seu  livro Cineastas  e  Imagens  do  Povo  (2003),  afirma  que              

o  Cinema  Novo  é  responsável  por  inaugurar  no  cinema  brasileiro  a  tendência  de  realizar  uma                

busca  pela  representação  do  “seu  povo”.  Para  o  autor,  tal  característica  leva  a  considerar  que                

produzimos  um  tipo  de  cinema  antropológico.  Desse  modo,  tal  como  na  literatura,  muitas  das               

obras  cinematográficas  se  ocupam  de  questões  ligadas  à  nossa  identidade  e  acabam  trazendo              

para  o  debate  conceitos  de  brasilidade  ao  manifestarem,  em  seus  enredos,  temas  que  são               

considerados   como   nacionais.   (Nagib,   2002a,   p.   3)  

Dentro  dessas  tentativas  de  representação  do  nacional,  Ivana  Bentes  (2007)  percebe            

que  o  sertão,  assim  como  a  favela,  surgem  como  cenários  simbólicos  recorrentes  nos  filmes.               

Na  opinião  da  autora,  a  favela  pode  ser  entendida  como  uma  nova  configuração  do  sertão,                

visto  que  diante  dos  processos  de  transição  da  realidade  rural  para  a  urbana  a  favela  se  torna                  

uma  espécie  de  substituta  simbólica  do  mesmo.  Ainda  assim,  o  sertão  coexiste  como  um  forte                

tema  nacional  e  a  maneira  como  o  mesmo  é  apresentado  é  motivo  de  reivindicações  entre                

críticos,   cineastas   e   acadêmicos.   15

15  A  própria  Ivana  Bentes  é  conhecida  por  demonstrar  reprovação  a  alguns  fílmes  como Central  do  Brasil ,                  
Guerra  de  Canudos  e Orfeu  fazendo  isso  em  publicação  no Jornal  do  Brasil em  2001  através  de  um  texto  que                     
alegava  que  essas  obras  são  responsável  por  criar  uma  espetacularização  do  sertão  e  da  favela.  A  autora  se                   
remete  a  uma  “cosmética  da  fome”  que  seria  uma  metamorfose  problemática  da  proposta  estética  de  Glauber                 
Rocha  e,  segundo  ela,  acabam  revertendo  à  proposta  e  glamouriza  a  pobreza  que  é  oferecida  como  diversão  para                   
o  público  estrangeiro.  Vale  ressaltar  que  sua  polêmica  mais  deflagrada  se  deve  a  uma  crítica  realizada  ao  filme                   
Cidade  de  Deus  (MEIRELLES;LUND,  2001)  que  é  divulgada  em  editorial  publicado  n’ O  Estado  de  São  Paulo                 
( Cidade  de  Deus  Promove  Turismo  no  Inferno” ,  de  31/08/2002)  esta  segunda  gera  inclusive  reação  dos                
realizadores  do  filme  que  fazem  declarações  em  resposta  à  Bentes.  O  artigo  de  Bentes  também  acaba  gerando                  
polêmica  no  meio  acadêmico  e  recebe  uma  espécie  de  “crítica  da  crítica”  através  de  artigo  escrito  por  Fernando                   
Mascarello  intitulado O  dragão  da  cosmética  da  fome  contra  o  grande  público (2004).  As  ideias  da  autora                  
também  são  publicadas,  mais  a  frente,  em  formato  de  artigo  científico  com  título: Sertões  e  favelas  no  cinema                   
brasileiro  contemporâneo:  estética  e  cosmética  da  fome  (2007)  no  qual  ela  se  propõem  a  realizar  análises                 
fílmicas   sobre   as   obras   criticadas.   
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Nesse  sentido,  Meize  Lucas  também  demonstra  interesse  em  como  o  sertão  é  utilizado              

no  cinema  como  uma  síntese  simbólica  da  paisagem  nacional.  A  autora  se  preocupa              

principalmente  em  como  se  desenvolvem  os  processos  de  produção  e  disseminação  das             

visualidades  e,  para  isso,  vai  ao  encontro  de  Schama  para  considerar  que  o  papel  das  imagens                 

dentro   desses   processos   é   algo   de   grande   relevância:  

Simon  Schama,  em  sua  obra Paisagem  e  memória ,  lembra  o  quanto  a  imagem  tem               
força.  A  imagem  seria  uma  construção  que  se  realiza  no  tempo  por  meio  de  palavras                
e  imagens strictu  senso .  Seu  poder  reside  em  sua  capacidade  de  compor  a  memória,               
constituir  uma  forma  de  compreender  o  mundo  e  mobilizar  ações.  Assim,  cabe-nos             
perguntar  pela  persistência  de  um  tema  de  figuração  e  suas  mudanças  no  tempo.              
(LUCAS,   2012,   p.   4)  

 

Tais  colocações  tocam  nas  questões  relacionadas  à  própria  natureza  da  imagem            

cinematográfica  pois  como  afirma  Ismail  Xavier  (2005)  o  cinema,  ao  utilizar  como  base  o               

advento  fotográfico,  acaba  apresentando  uma  propriedade  indexativa.  Isso  quer  dizer  que            

diferente  de  outras  formas  de  representação  imagética,  como  desenhos  e  pinturas  que  passam              

pela  interpretação  e  traço  do  artista,  a  fotografia  é  um  tipo  de  reprodução  que  traz  um  efeito                  

maior  de  verossimilhança  já  que  imprime  visualmente  os  objetos  que  são  colocados  em  frente               

à  câmera,  de  uma  modo  automático  ou  “quase  independente”,  apenas  através  da  inserção  da               

luz  sobre  os  mesmos.  Para  o  autor  isso  se  torna  ainda  mais  potente  quando  o  cinema                 

acrescenta  o  efeito  visual  de  movimento  a  essas  imagens,  garantindo,  a  partir  disso,  os  efeitos                

de   realidade.  

Diante  dessa  força  representativa  que  o  cinema  possui,  diversos  autores  demonstram            

preocupação  em  como  as  imagens  são  trabalhadas  pelos  cineastas,  sobretudo  aquelas  que  se              

ocupam  de  registrar  “o  outro”.  Vale  ressaltar  que,  mesmo  diante  da  indexicalidade  das              

imagens  outros  fatores  estéticos  também  atuam  estabelecendo  leituras  para  as  mesmas.            

Jean-Claude  Bernardet  aponta,  por  exemplo,  que  o  filme Viramundo (SARNO,  1965)  através             

do  seu  estilo  de  narração  foi  capaz  de  divulgar,  em  sua  época,  uma  imagem  de  atraso  para  o                   

nordeste.  Segundo  Bernardet  a  obra  traz  um  locutor  com  uma  voz  de  autoridade,  que  funciona                

como  uma  “voz  do  saber”  que  faz  com  que  as  imagens  passem  a  funcionar  apenas  para                 

justificar  um  discurso  pré-estabelecido.  Tal  tipo  de  abordagem  funda,  na  definição  de             
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Bernardet,  um  cinema  sociológico  que  se  volta  preferencialmente  para  os  contextos  de             

alteridade.   

Essa  tendência  originária  dos  anos  1960  também  se  justificava  pelo  engajamento            

político  presente  nas  propostas  das  obras  que  buscavam  retratar  a  realidade  social  dos  lugares               

de  apagamento.  Havia  uma  busca  por  filmar  “outros  brasis”  que,  segundo  Ismail  Xavier              

(2001),  se  aproximava  de  uma  espécie  de  “descoberta  do  Brasil”  (p.27),  o  que  pode  ser                

explicado  primeiro  pelos  lugares  escolhidos,  como  o  sertão,  que  se  apresentam  como locus              

simbólicos  de  nacionalidade,  e  segundo,  pelo  fato  de  que,  no  período  existia  uma  escassez  de                

imagens   de   determinadas   regiões   do   país.   

Apesar  da  referida  busca  ser  trazida  por  Xavier  no  sentido  de  haver  uma  intenção  de                

retratar  uma  variedade  de  realidades  nacionais,  por  outro  lado,  Bernardet  aponta  que  ao  filmar               

os  sujeitos  outros ,  os  cineastas  acabavam  colocando-os  todos  sob  uma  mesma  definição  que  é               

a  de  “povo”.  Logo,  ao  invés  de  trazer  para  o  cinema  uma  multiplicidade  de  contextos                

encontrados  em  território  nacional,  os  realizadores  contraditoriamente  encerravam  suas          

imagens  dentro  de  uma  mesma  massa  representativa  e  “homogênea”  (2003,  p.68).  O  autor              

também  aponta  para  a  diferença  entre  a  realidade  social  dos  cineastas  e  a  dos  locais  que  estes                  

se   propunham   a   registrar.  

Fernão  Ramos  (2008)  discorre  sobre  o  mesmo  assunto  ao  falar  sobre  o  filme Rio  40                

graus (1955)  de  Nelson  Pereira  dos  Santos,  pois considera  que  o  mesmo  demonstrava  um               

interesse  na  natureza  da  “representação  da alteridade  social  que  chamamos povo ,  espaço  do              

outro que  não  é  o  mesmo  de  classe”  (RAMOS,  2008,  p.  205).  De  acordo  com  o  pesquisador,  é                   

uma  tendência  não  apenas  deste  filme  e,  de  modo  geral,  prevalece  entre  as  produções               

cinematográficas  brasileiras,  em  que  se  observa  um  seguimento  desse  tipo  de  perspectiva  em              

diversos   filmes   produzidos   posteriormente,   assim   como   é   algo   presente   em   filmes   mais   atuais.   

Dentro  deste  cenário,  as  preocupações  em  torno  das  questões  de  representação  da             

alteridade  vinculadas  aos  espaços  do  sertão  e  da  favela  são  recorrentes  e  a  lista  de  obras  que                  

são  objetos  de  debates  nesse  sentido  são  vastas  se  apresentando  como  foco  de  debates  entre                

realizadores  e  intelectuais.  Logo,  Ramos  afirma  que  filmes  como Cidade  de  Deus             

(MEIRELLES;  LUND,  2001) e Carandiru  (BABENCO,  2002)  acabam  por  fechar  os            

moradores  das  periferias  em  representações  sobre  um  “popular  criminalizado”  (p.  207)  assim             

 



51  

como  outros  filmes  que  cita,  como Notícias  de  uma  guerra  particular (SALLES;  LUND,              

1999)  e Ônibus  174 (PADILHA,  2002).  Mariana  Baltar  (2003),  por  sua  vez,  critica  filmes               

como  o  documentário 2000  Nordestes  (AMORIN,  2000),  que,  na  opinião  da  pesquisadora,             

apresentam  uma  montagem  excessivamente  estilizada  e  por  isso  atuam  no  sentido  de  fixar              

estereótipos  em  torno  de  temas  cristalizados  como  o  da  migração.  Segundo  Baltar,  a  estética               

de 2000  Nordestes,  ao  adotar  o  estilo  de  videoclipe,  acaba  construindo  um  discurso  que               

recorta   de   modo   caricato   as   falas   dos   personagens.  

Para  Cezar  Migliorin  (2010),  uma  interessante  possibilidade  para  a  questão  da            

alteridade  são  os  filmes  que  minimizam  os  discursos  pré  determinados  pelos  cineastas  a              

respeito  dos  sujeitos  outros.  No  caso  mais  específico  dos  documentários,  o  autor  aponta  para               

as  obras  que  se  voltam  para  o  encontro cineasta-sujeito  filmado  pois  a  cena  se  desenvolve  no                 

sentido  de  resgatar  certa  conexão,  em  sua  condição  mais  humana,  com  tudo  aquilo  que  possa                

haver  de  comum  dentro  desse  espaço  de  intersecção.  Migliorin  acredita  que,  no  entanto,  tais               

propostas  devem  funcionar  apenas  para  o  desenvolvimento  de  um  olhar  mais  aberto  sobre  tais               

personagens,  de  modo  a  escapar  dos  estereótipos  geralmente  disseminados  a  respeitos  dos             

seus  contextos  sociais.  Afirmando  portanto  que  tal  “elogio  ao  conexionismo”  (p.  15)  deve              16

ser  realizado  dentro  de  alguns  limites,  visto  que  muito  da  potência  do  contato  com  esses                

corpos  se  estabelece  justamente  pelo  lugar  de  alteridade  que  os  mesmos  ocupam.  Logo,  se               

fazem  importantes  posturas  que  levam  o  espectador  a  situar  tais  sujeitos  dentro  de  suas               

realidades,  evitando  assim  um  esvaziamento  da  importante  “instabilidade”  (p.  14)  que  é             

gerada   pelo   encontro   entre   “diferentes   sujeitos   políticos”   (idem).  

Podemos  considerar  também  que  tais  perspectivas  em  torno  desse  tipo  de  abordagem             

frente  às  alteridades  nos  aproximam  da  teoria  de  Homi  Bhabha  (2001)  sobre  o entre-lugar  que                

seria  os  espaços  que  permitem  simbolicamente  uma  aproximação  fronteiriça  entre           

compreensões  distintas,  promovendo  um  contato  entre  duas  realidades  paralelas.  Os  espaços            

que  atuam  como  entre-lugares  podem  ser  desde  locais  de  constante  fluxo  entre  pessoas  de               

diferentes  locais,  até  espaços  virtuais  onde  usuários  de  diversos  contextos  sociais  acessam  um              

16  Migliorin  retoma  a  perspectiva  de  Jean-Loius  Comolli  (2008)  que  afirma  que  o  foco  nos  encontros  funcionam                  
até  o  momento  em  que  não  são  capazes  de  esvaziar  o  senso  político  envolvido  nas  tensões  provocadas  pelo                   
contato   com   o   outro   de   classe.  
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mesmo  ambiente,  ou  mesmo  através  de  expressões  artísticas  ou  temas  comuns  que  podem              

funcionar   nesse   sentido   limiar.   

De  acordo  com  Bhabha,  a  partir  do  momento  em  que  os  sujeitos  podem  se  vislumbrar                

dentro  desses  territórios  fronteiriços  eles  também  encontram  o  espaço  ideal  para  (re)inventar             

suas  identidades,  já  que  “os  entre-lugares  fornecem  o  terreno  para  a  elaboração  de  estratégias               

de  subjetivação  –  singular  ou  coletiva  –  que  dão  início  a  novos  signos  de  identidade  e  postos                  

inovadores  de  colaboração  e  contestação,  no  ato  de  definir  a  própria  ideia  de  sociedade”               

(BHABHA,  2001,  p.  20).  Esse  tipo  de  processo  é  interessante,  justamente  quando  o  outro               

social   encontra   uma   alternativa   para   se   posicionar   diante   das   relações   verticais   de   poder.  

Ismail  Xavier  (2010)  afirma  que  alguns  filmes  de  Eduardo  Coutinho  conseguem            

construir  interessantes  pontes  de  contato  que  se  abrem  para  a  expressão  do  outro,  como  pode                

ser  visto  por  exemplo  no  documentário Babilônia  2000  (2001)  que  traz  depoimentos  de              

moradores  de  duas  comunidades  do  Rio  de  Janeiro,  o  Morro  da  Babilônia  e  o  Chapéu  da                 

Mangueira,  sobre  suas  experiências  de  virada  do  ano,  visto  que  os  locais  onde  se  localizam                

suas  casas  permitem  uma  visão  dos  fogos  disparados  no  réveillon  de  Copacabana.  Segundo              

Xavier  através  do  estilo  de  Coutinho  com  filmagem  mais  contemplativa  e  entrevistas  abertas,              

os  personagens  acabam  aproveitando  o  chamado  “efeito-câmera”  (p.  72) que  se  apresenta             

como  um  via  que  permite  que  estes  sujeitos  encontrem  espaço  para  performar  suas  próprias               

existências,  fazendo  isso  de  um  modo  consciente  em  relação  às  tensões  de  poder  que               

envolvem   o   registro   das   suas   imagens:  

Assim,  o  drama  aí  se  decide  em  outro  eixo:  o  da  exclusiva  interação  do  sujeito  com                 
o  cineasta  e  aparato  -  única  ação  pela  qual  os  entrevistados  podem  ser              
compreendidos,  julgados.  Tudo  se  concentra  nessa  performance,  nesse  aqui-agora          
(...).  E  esta  ação  embora  balizada  pela  situação  criada  pelo  cineasta,  não  segue  um               
script  fechado,  o  que,  embora  relevante,  está  longe  de  indicar  uma  liberdade             
absoluta,  (..).  A  tendência  é  o  entrevistado  compor  sua  fala  segundo  o  que  julga  ser  à                 
opinião  do  interlocutor  (o  cineasta  e  a  “opinião  pública”  que  a  câmera  representa).              
Esta  ação  é  às  vezes  um  mero  automatismo,  que  Coutinho  combate  com  vigor,  às               
vezes  um  dado  significativo  da  postura  do  sujeito  que  sabe  ser  necessário  não              
confirmar  o  esperado,  mas  ironizá-lo,  manifestando  sem  demora  o  desejo  de            
combater  os  estereótipos,  denuncia\r  o  preconceito  do  mundo  sobre  certa           
comunidade  -  lembremos  o  filme Babilônia  2000 (2001),  em  várias  passagens            
marcado  por  esta  atitude  dos  entrevistados,  cientes  de  que  há  uma  imagem  a              
combater.   (XAVIER,   2010,   p.   71)  
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Ainda  assim,  mesmo  diante  de  todos  os  cuidados  que  podem  ser  tomados  no  sentido               

de  diminuir  a  interferência  do  discurso  do  cineasta  sobre  os  corpos  outros,  tanto  Migliorin               

quanto  Xavier  concordam  que  tais  medidas  servem  apenas  no  sentido  de  amenizar  a  presença               

da  visão  externa,  visto  que  fatores  como  montagem,  escolha  dos  planos  e  ênfases  que  são                

dadas  a  determinadas  expressões  e  falas  sempre  serão  de  responsabilidade  dos  realizadores.             

Logo,  a  crítica  de  Mariana  Baltar  em  relação  ao  cuidado  que  se  deve  ter  com  o  discurso                  

proferido  através  da  montagem,  sobretudo  naquelas  obras  que  realizam  asserções  sobre  o             

outro,  se  faz  bastante  coerente,  e,  apesar  de  a  autora  se  referir  a  um  estilo  de  filme  em  muitos                    

aspectos  diferente  dos  de  Coutinho,  este  é  um  ponto  de  pertinência  para  ser  observado  quando                

se   pensa   o   papel   do   realizador   frente   a   produção   das   imagens.  

Em  contrapartida  a  tal  problemática,  vemos  surgir  nestas  primeiras  décadas  do  séc.             

XXI  algumas  obras  que  rompem  de  certa  forma  com  a  força  da  montagem  própria  da                

linguagem  discursiva  moderna.  São  filmes  que  se  diferenciam  por  seu  estilo  narrativo  que,              

definido  a  grosso  modo,  se  caracteriza  por  um  tipo  de  expressão  que  abre  mão  das                

representações  fechadas,  e  devido  a  isso,  podemos  considerar  que  são  produções  que             

trabalham  de  modo  a  produzir  fissuras  nos  estereótipos  e  realizam  atualizações  nas  imagens  a               

respeito   de   contextos    outros.   

No  caso  do  sertão  e  de  seus  personagens,  Emiliano  Fischer  Cunha  (2014)  faz  um               

apanhado  dos  filmes  brasileiros  que  se  apresentam  dentro  do  referido  estilo  e  com  isso  cita                

exemplos  que  trazem  a  temática  sertaneja  como O  céu  de  Suely  (AïNOUZ,  2006), Deserto               

feliz  (CALDAS,  2007)  e Viajo  Porque  Preciso,  Volto  Porque  Te  Amo.  (AïNOUZ;  GOMES,              

2009)   (este   último,   inclusive,   se   trata   da   obra   escolhida   como   nosso   foco   de   análise).   

 

 

 

2.1   Um   breve   panorama   sobre   a   trajetória   do   sertão   no   cinema   nacional  

 

Antes  de  começarmos  nosso  mapeamento  de  filmes  sobre  o  sertão  no  contexto             

brasileiro,  é  importante  termos  um  primeiro  cuidado  de  reforçar  a  artificialidade  da  categoria              
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cinema  nacional , de  modo  que  não  existem  parâmetros  que  delimitam  tal  natureza  de              17

classificação  além  da  mera  produção  em  contexto  nacional  ou  da  própria  opção  dos              

realizadores  por  trabalhar  assuntos  que  remetem  a  temáticas  convencionalmente  vinculadas  à            

nacionalidade.  O  segundo  e  o  mais  interessante  ponto  é  o  de  entender  como  as  propostas                

artísticas  e  estéticas  do  cinema  realizam,  cada  uma  ao  seu  modo,  uma  apropriação  e               

articulação   entre   construtos   como   sertão   e   alteridade.   

Algumas  fases  e  movimentos  são  reconhecidos  como  bastante  relevantes  nesse           

sentido,  a  exemplo  do  Cinema  Novo  e  do  período  do  Cinema  de  Retomada.  Podemos  ainda                

perceber  tendências  de  algumas  produções,  advindas  dos  diversos  períodos  até  os  dias  de              

hoje,  de  trazerem  o  sertão  como  cenário  nacional  resgatando  influências  dos  chamados Road              

Movies ,  como  Adalberto  Müller  (2006),  Lúcia  Nagib  (2001)  e  Alessandra  Brandão  (2008)             

afirmam.  Esta  última  se  junta  a  outras  autoras,  como Maria  Inês  Magno  (2010)  e  Meize  Lucas                       

(2012),  para  reconhecer  que  dentre  esses  filmes  de  estrada,  sobretudo  os  mais  recentes,  há               

características   próprias   de   um   estilo   de    Cinema   de   Fluxo.  

Tal  como  ocorre  em  outros  tipos  de  arte  produzidas  no  Brasil,  há  um  vasto  número  de                 

obras  cinematográficas  sobre  o  sertão,  dentre  as  quais  algumas  muito  conhecidas  e             

prestigiadas  a  nível  internacional  como O  Cangaceiro (BARRETO,  1953), Deus  e  o  Diabo  na               

Terra  do  Sol (ROCHA,  1964), Baile  Perfumado (LÍRIO  e  CALDAS , 1997)  e Central  do               

Brasil (SALLES,  1998).  Nesse  sentido,  Adalberto  Müller  acredita  que  se  hoje  existe  uma              

verdadeira  tradição  de  filmes  sobre  o  sertão,  o  Cinema  Novo  foi  o  principal  responsável  por                

instaurar  este  cenário,  exercendo  forte  influência  que  se  faz  presente  nos  elementos  plásticos  e               

temáticos   das   obras   cinematográficas   até   os   dias   de   hoje.   

Müller  cita  por  exemplo  filmes  como O  Auto  da  Compadecida (ARRAES,  1999),             

Abril  Despedaçado (SALLES,  2002)  e  Árido  Movie (FERREIRA,  2006)  e  discorre  sobre  o              

surgimento  de  um  processo  que  ele  entende  como  uma  espécie  de  esvaziamento  da              

preocupação  com  as  questões  sociais.  Para  o  autor,  os  filmes  mais  recentes  que  tematizam  o                

sertão  de  certo  modo  abandonam  a  proposta  política  surgida  outrora,  assim  como,  na              

percepção  do  pesquisador,  não  são  mais  capazes  de  promover  qualquer  tentativa  de             

representação  do  Brasil.  Tais  asserções  se  fazem  passíveis  de  contestação  e  são             

17   Jean-claude   Bernardet   livro   de   Sandra.  
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problematizáveis  por  alguns  ângulos,  no  entanto,  consideramos  que  o  papel  do  Cinema  Novo              

dentro  do  debate  é  quase  irrefutável,  principalmente  pela  introdução  de  um  cinema  de  caráter               

social,   em   que   o   sertão   surge   vinculado   ao   tema   da   representação   nacional.   

 

 

2.1.1   O   Cinema   Novo   e   a   escrita   do   sertão  

 

Segundo  Meize  Lucas  (2012),  o  longa  metragem O  Cangaceiro (BARRETO,  1953)            

foi  o  responsável  por  introduzir  o  cangaço  como  imagem  recorrente  no  cinema  brasileiro  nos               

anos  de  1950.  Com  ele  “inaugura-se  um  ciclo  de  filmes  sobre  o  tema  em  que  a  estrutura  e  a                    

estética  do  filme  seguiam  a  dos  faroestes  americanos,  o  que  rendeu  os  neologismos nordestern               

ou northeastern ” (LUCAS,  2012,  p.  3),  se  tratando,  portanto,  de  um  precursor  de  produções               

que  garantiam  uma  atmosfera  remota  e  isolada  para  um  semiárido  propício  a  aventuras.  Para  a                

autora,  é  a  partir  de  obras  como Viramundo que  o  nordeste  começa  a  ser  visto  sob  a  ótica  de                    

uma  questão  social  no  âmbito  do  cinema,  passando  a  ser  problematizado  e  implicado  a  nível                

histórico   e   econômico.   

Paralelo  a  isso,  filmes  como Deus  e  o  Diabo  na  Terra  do  Sol surgem  trazendo  o                 

nordeste  tanto  sobre  uma  perspectiva  do  cangaço  como  local  de  grandes  duelos,  assim  como               

nos  chamados nordestern ,  quanto  acrescido  da  preocupação  com  a  questão  social  tal  qual  em               18

Viramundo .  

Glauber  Rocha  se  vinculava  a  um  crescente  movimento  de  cinema  de  autor  e              

reivindicava  noções  de  cinema  como  uma  arte  política  e  engajada.  Uma  preocupação  com  a               

temática  da  nacionalidade  também  se  fazia  presente  no  período  e  enquanto  a  estética              

cinematográfica  foi  influenciada  pela Nouvelle  Vague  Francesa  e  pelo  Neo-realismo  Italiano,            

é  na  literatura  brasileira  que  o  diretor  encontra  referências  e  o  caminho  para  defender  suas                

ideias.  

18  Com   a   ressalva   de   que   se   desenvolve   apenas   em   termos   temáticos,   porque   no   âmbito   estético   se   diferencia   em  
muitos   aspectos.  
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Podemos  observar  essas  referências  desde  a  obra  considerada  como  inaugural  do            

movimento  cinemanovista,  o  filme Vidas  Secas  (SANTOS,  1963),  uma  adaptação  do  romance            

 de  Graciliano  Ramos  (1969)  que  traz  o  sertanejo  e  agricultor Fabiano  como  herói               19

(GALVÃO,  2004,  p.  375),  chegando  até  Deus  e  o  Diabo  na  Terra  do  Sol que  tem  como                  

protagonista Corisco ,  uma  figura  do  cangaço  também  representada  na  literatura.  Logo,  se             

coube  a  literatura  conferir  ao  sertanejo  o  status  de  herói  nacional,  podemos  então  considerar               

que  ficou  para  o  Cinema  Novo  a  tarefa  de  eleger  a  figura  do  cangaceiro  como  símbolo  da  luta                   

dos   oprimidos.   

O  cinemanovismo  dá  continuidade,  portanto,  a  uma  proposta  iniciada  pela  chamada            

“geração  de  30”  que  foi  composta  por  escritores  como  Graciliano  Ramos  e  Jorge  Amado  e                

que  inspirou  outros  que  vieram  depois,  como  João  Ubaldo  Ribeiro.  Todos  estes,  ligados  ao               

Partido  Comunista,  foram  “responsáveis  pela  construção  dos  conturbados  sertões  nordestinos           

de  forte  conotação  social”  (AMADO,  1995,  p.  146).  Segundo  Mariana  Baltar  (2003)  assim              

como  as  propostas  mais  tradicionais  de  arte  originárias  do  período,  a  “geração  de  30”  se                

preocupava  com  a  questão  da  identificação  de  elementos  de  nacionalidade,  ao  mesmo  tempo              

em  que,  como  forma  de  apelo,  buscava  retratar  as  mazelas  apontando  para  uma  necessidade               

de  mudança  na  sociedade.  Nesse  sentido,  podemos  dizer  que  o  Cinema  Novo  traça  uma               

postura   semelhante.  

Partindo  deste  tipo  de  proposta  engajada,  vemos  filmes  que  se  voltam  para  a              

problematização  das  questões  sociais  não  apenas  do  sertão  como  também  da  favela  e  dos               

subúrbios,  os  quais  surgiam  como  os  principais  cenários  em  obras  como Rio  40  graus e  Rio                 

Zona  Norte (SANTOS , 1955  e  1957), O  dragão  da  maldade  contra  o  Santo  Guerreiro               

(ROCHA,  1969) ,  Os  fuzis (GUERRA,  1974) ,  A  hora  e  a  vez  de  Augusto  Matraga (SANTOS,                

1966  ) ,  A  grande  cidade (DIEGUES,  1966) ,  entre  outros.  Segundo  Bentes  (2007)  tais  cenários               

fortaleciam  os  ideais  revolucionários  pois  possuíam  habitantes  que,  diante  de  suas  realidades             

sociais,  povoavam  o  imaginário  coletivo  e  podiam  ser  convertidos  em  signos  de  luta.  Também               

com  influências  das  correntes  ligadas  à  arte  marginal,  os  personagens  ideias  passam  então  a               

ser  figuras  como  “os  sertanejos  que  se  transformaram  em  favelados  e  suburbanos,  ‘ignorantes              

19  Obra   literária   de   mesmo   nome,   que   tem   sua   primeira   publicação   datada   de   1938.  
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e  despolitizados’,  mas  também  rebeldes  primitivos  e  revolucionários,  capazes  de  mudanças            

radicais,   como   nos   filmes   de   Glauber”.   (BENTES,   2007,   p.   242).   

Ao  lançar  o  manifesto Eztétyka  da  Fome,  em  1965,  Glauber  Rocha  defendeu  um              

cinema  que  se  firmava  através  de  um  estilo  de  protesto  e  explicitação  da  fome.  Em  um  texto                  

escrito  em  tom  radical  fala  sobre  o  objetivo  de  trazer  para  pauta  a  figura  do  “sertanejo  forte” ,                  20

que  enfrenta  as  mais  diversas  injustiças  sociais.  Para  o  diretor,  os  filmes  seriam  responsáveis               

por  divulgar  a  nível  internacional  as  desigualdades  presentes  na  América  Latina.  Ao  mesmo              

tempo,  Rocha  buscava  evitar  uma  folclorização  da  miséria  e,  para  isso,  defendia  o  que  ele                

considerava  como  a  estética  da  crueza.  A  respeito  de  tais  estratégias,  Bentes  afirma  que  o                

Cinema   Novo   inventou   uma   espécie   de   “escrita   do   sertão”:  

Pode-se  dizer  que  filmes  como Vidas  secas e Deus  e  o  Diabo  na  terra  do  sol                 
inventaram  uma  estética  e  “escrita”  do  sertão.  Estética  da  crueza  e  do  sertão,              
trabalhada  na  montagem,  no  corte  seco,  no  interior  da  imagem  e  do  quadro,  na  luz                
estourada,  na  fotografia  contrastada,  no  uso  da  câmera  na  mão.  (BENTES,  2007,  p              
245)  

 

O  estilo  explícito  das  tomadas  garantia  para  as  cenas  um  tom  agressivo  e  visava  o                

choque  e  o  desconforto.  Tais  características  eram  fruto  dos  princípios  da  chamada  estética  da               

fome e  serviam  para  que  o  público  estrangeiro  pudesse  experimentar  uma  sensação  que              

fugisse   dos   sentimentos   “piedosos”   (BENTES,   2007,   p.   243):  

Temos  em  Glauber  um  dos  mais  belos  esforços  de  pensamento  e  de  intervenção              
política  do  cinema  moderno  brasileiro.  Em  “Estética  da  fome”,  Glauber  tematizava            
com  urgência  e  virulência,  com  raiva  até,  sobre  “o  paternalismo  do  europeu  em              
relação  ao  Terceiro  Mundo”.  Analisava  a  “linguagem  de  lágrimas  e  mudo            
sofrimento”  do  humanismo,  um  discurso,  político  e  uma  estética  incapaz  de            
expressar  a  brutalidade  da  pobreza.  Transformando  a  fome  em  “folclore”  e  choro             
conformado.   (BENTES,   2007,   p.   243)  

 

Tal  estética  surge  então  como  reivindicante  de  um  estilo  nacional,  já  que,  nesse              

sentido,  se  diferenciava  das  narrativas  estadunidenses  voltadas  para  o  conforto  visual  e             

entretenimento  do  espectador.  Havia  a  busca  por  uma  essência  cultural,  seja  através  da              

escolha  da  temática  sertaneja  e  dos  heróis  nacionais,  seja  pela  construção  de  uma  estética               

própria  que  dialogasse  de  modo  “mais  coerente”  com  a  dura  realidade  de  subdesenvolvimento              

20  Parafraseando   mais   uma   vez   Euclides   da   Cunha   (1976).  
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do  país.  Dentro  dessa  proposta,  Glauber  acaba  cometendo  certa  contradição  pois  apesar  de  se               

vincular  ao  projeto  de  contracultura,  em  muitos  aspectos  ele  não  rompe  com  os  discursos               

tradicionais   puristas   disseminados   a   respeito   do   sertão.   

O  Cinema  Novo  começa  a  enfraquecer  no  final  dos  anos  de  1960,  com  o               

endurecimento  do  regime  militar,  que  leva  à  prisão  diversos  artistas  e  força  Glauber  Rocha  ao                

exílio.  Desse  modo,  segundo  Nagib  (2002a),  começa  a  ocorrer  uma  consequente  diminuição             

das  produções  que  visavam  pensar  o  nacional  através  de  uma  perspectiva  política  militante.              

De  acordo  com  a  autora  a  situação  se  agrava  durante  as  décadas  seguintes,  devido  a                

decadência  da  Embrafilme que  chega  a  ser  fechada  durante  a  nefasta  política  cultural  do               

governo   Collor   em   1990.  

 

 

2.1.2   O   Cinema   de   Retomada   

 

Com  o impeachment de  Collor,  em  1993,  entra  em  vigor  a  Lei  do  Audiovisual ,  que                21

propiciou  um boom  cinematográfico  e  teve  como  característica  a  retomada  do  “projeto             

nacional”  (NAGIB,  2002,  p.  3).  Tal  contexto  culminou  no  lançamento  de  diversas  obras  a               

partir   de   1995   que   ficaram   conhecidas   como   provenientes   do   chamado   Cinema   de   Retomada.   

De  acordo  com  Lúcia  Nagib  (2002a),  a  busca  por  retratar  o  Brasil  novamente  se  faz                

presente  nesse  período  a  começar  pelo  filme Terra  Estrangeira  (1995)  considerado  como  sua              

obra  inaugural.  Filme  este  que,  acordo  com  a  autora,  ao  construir  uma  narrativa  que  fala  sobre                 

a  emigração  para  fora  do  Brasil,  funciona  como  uma  catarse  relacionada  à  difícil  fase  que  o                 

país  tinha  passado.  Já  nos  anos  seguintes,  junto  à  consolidação  das  oportunidades  vinculadas              

às  leis  de  incentivo  à  cultura,  ocorre  um  maior  bem  estar  em  relação  à  situação  brasileira  e  um                   

consequente  crescimento  da  preocupação  em  filmar  as  paisagens  e  personagens  nacionais            

volta  a  emergir.  É  nesse  momento  que  o  sertão  aparece  mais  uma  vez  como  representante                

21  A  Lei  do  Audiovisual,  oficialmente  Lei  Federal  8.685/93,  é  uma  lei  brasileira  de  investimento  na  produção  e                   
coprodução   de   obras   cinematográficas   e   audiovisuais   e   infraestrutura   de   produção   e   exibição.  
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maior,  através  de  obras como Crede-mi (LESSA  e  ROLAND,  1996), Sertão  das  Memórias                      

(ARAÚJO,  1996), Baile  Perfumado (FERREIRA  e  CALDAS,  1997), Corisco  e  Dadá                      

(CARIRY,1996)   e    Central   do   Brasil    (SALLES,   1998) .    

Para  Nagib Central  do  Brasil  é  o  “filme-símbolo”  (p.  16)  do  cinema  de  retomada,                            

desde  sua  narrativa,  que  faz  o  caminho  das  periferias  até  o  sertão,  até  o  título  que  sugere  este                                    

sertão  como  um  centro  mítico  de  brasilidade,  como  uma  “convergência  para  o  coração  de  um                              

país  que  precisa  mostrar  sua  cara”  (NAGIB,  2002b,  p.  16)  A  autora  também  comenta  a                              

incidência   de   um   cinema   de   viés   antropológico   nos   filmes   dos   anos   1990:  

O  filme  se  abre  com  imagens  frontais  de  atores  escolhidos  entre  populares,  de                          
idades,  sexos  e  cores  variadas,  que  ditam  caras  com  sotaques  de  diferentes  regiões  do                            
Brasil.  Evidencia-se  aqui  uma  atitude  que  se  tornará  recorrente  no  cinema  brasileiro                        
até  o  presente:  cineastas  procedentes  de  classes  dominantes  dirigem  um  olhar  de                        
interesse  antropológico  às  classes  pobres  e  à  cultura  popular,  com  destaque  para                        
movimentos  religiosos.  Tenta-se  vencer  o  abismo  econômico  entre  realizadores  e                    
seus  objetos,  se  não  com  adesão,  pelo  menos  com  solidariedade.  (NAGIB,  2002,  p.                          
16)  

 

A  autora  alega,  ainda,  que  apesar  do  interesse  na  questão  do  popular  e  da  busca  pelo                                

desenvolvimento  de  uma  postura  ética,  o  cinema  do  período  não  apresentava  as  mesmas                          

propostas  políticas  cinemanovistas,  principalmente  em  um  sentido  estético,  pois  não  se  via                        

mais  a  presença  da  lógica  formalista  que  referenciava  as  revoluções  sessentistas.  Pois  “ao                          
22

contrário  de  cineastas  por  tradição  experimentalistas  e  indiferentes  ao  mercado,  como  Júlio                        

Bressane,  o  cinema  de  retomada  é  respeitoso  e  adepto  da  narratividade .”  (NAGIB,  2002b,  p.                            
23

17).  A  autora  inclusive  cita,  dentre  as  produções  do  período,  filmes  que  se  voltam  para  o                                

público  através  de  linguagens  narrativas  com  propostas  visuais  exuberantes  tais  como                      

Canudos    (REZENDE,   1997)     e    O   Cangaceiro    (MASSAINI,   1997).  

Alguns  acadêmicos  apresentam  particular  incômodo  diante  das  obras  dessa  fase  que                      

são  vistas  com  desconfiança  sobretudo  com  relação  ao  modo  como  resgatam  os  temas  do                            

22  Influência  para  diretores  como  Glauber  Rocha,  o Formalismo  Russo  tece  narrativas  que "em  seu  conjunto,  as                  
histórias  sempre  são  claras,  mas  nos  detalhes  os  cineastas  soviéticos  preocupam-se  menos  em  preservar  a                
coerência  e  a  continuidade  dos  encadeamentos  espaço-temporais  do  que  em  despertar  o  espírito  e  a  paixão  do                  
espectador.   "   (VANOYE   -   GOLIOT-LÉTÉ,   1997,   p.29)  
23  Quando  Nagib  (  utiliza  o  termo narratividade ela  parece  estar  se  referindo  ao  estilo  narrativo  mais  próximo  do                    
cinema  clássico,  partindo  da  oposição  ideológica opacidade/transparência (XAVIER,  2005)  presente  nas  teorias             
de  cinema  que  se  configura  como  debate  obsoleto  em  diversos  aspectos.  O  termo  narratividade  também  se                 
apresenta   dentro   de   contexto   de   uso   muito   mais   amplo   do   que   este   trazido   pela   pesquisadora.  
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Cinema  Novo  a  partir  de  novas  perspectivas.  Nesse  sentido,  Ivana  Bentes  (2007)  tece  uma                            

crítica  às  recentes  obras  sobre  o  sertão,  que,  na  sua  opinião,  desviam  o  sentido  afirmativo                              

antes  presente  na  estética  cinemanovista.  Ao  que  parece,  a  autora  realiza  um  esforço  de  tentar                              

reafirmar  a  antiga  proposta  que,  na  época,  se  preocupava  com  uma  diferenciação  frente  aos                            

padrões   do   cinema   clássico   ou    “de   espetáculo”:  

A  idéia,  rejeitada  nesses  filmes  [cinemanovistas],  de  expressar  o  sofrimento  e  o                        
intolerável  em  meio  a  uma  bela  paisagem,  ou  de  glamourizar  a  pobreza,  ressurge  em                            
alguns  filmes  contemporâneos,  filmes  em  que  a  linguagem  e  fotografia  clássicas                      
transformam  o  sertão  num  jardim  ou  museu  exótico,  a  ser  “resgatado”  pelo  grande                          
espetáculo  (...).  O  sertão  torna-se  então  palco  e  museu  a  ser  “resgatado”  na  linha  de                              
um  cinema  histórico-espetacular  ou  “folclore-mundo”  pronto  para  ser  consumido                  
por   qualquer    audiência.   (B ENTES,   2007,   p.   245)  

 

O  Cinema  Novo,  dentro  de  seus  ideais  de  revolução,  foi  responsável  por  introduzir  no                            

cinema  brasileiro  o  construto  de  “povo”.  Segundo  Bernardet  (1978)  essa  ideia  de  popular  se                            

convencionou  a  ter  como  referência  os  sujeitos  dos  territórios  de  pobreza  que,  ao  serem                            

representados  ou  filmados,  levantam  uma  série  de  questões  e  disputas  ideológicas  que                        

encontram  como  palco  questões  da  estética  e  da  linguagem  cinematográfica.  Logo,  quando  o                          

cinema  dos  anos  1990  retoma  territórios  simbólicos  como  o  sertão,  ele  acaba  por  adentrar  em                              

um  campo  delicado,  principalmente  quando  decide  representar  os  sertanejos  sem  recorrer  aos                        

mesmos  recursos  estilísticos  que  outrora  eram  usados  para  afirmar  politicamente  esses  sujeitos                        

sociais.   

Numa  espécie  de  saudosismo  e  fidelidade  às  ideias  defendidas  por  Glauber  Rocha,                        

Bentes  argumenta  a  respeito  de  uma  estetização  que,  na  opinião  da  autora,  constrói  uma  visão                              

exótica  sobre  o  sertão,  sobretudo  para  o  público  do  exterior .  Demonstrando  resistência às                          
24 25

propostas  que  incluem  elementos  de  globalização  em  seus  formatos,  apresentando  aversão  ao                        

uso  de  elementos  da  cultura pop ,  o  que  se  evidencia  em  seu  comentário  a  respeito  do  filme                                  

Baile   Perfumado :  

24  Demonstrando  mais  uma  vez  afinidade  com  os  ideais  de  Glauber  que  se  preocupava  difundir  de  modo                  
polítizado   as   imagens   do   Brasil   para   o   público   dos    festivais   internacionais   de   cinema.  
25  Vale  lembrar  que,  em  1996,  quando  foi  lançado  o  disco Chico  Science  &  Nação  Zumbi ,  Ariano  Suassuna,                   
quando  então  secretário  de  cultura  de  Recife,  fez  uma  crítica  à  proposta  artística  do Manguebeat (Albuquerque                 
Jr.,  2016)  que  se  assemelha,  em  certos  aspectos,  a  crítica  feita  por  Bentes  à Baile  Perfumado. Sobretudo  em                   
termos   de   saudosismo   e   defesa   do   purismo   cultural.   
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Um  sertão  multicultural  e  pop  aparece  em  filmes  como Baile  perfumado ,  de  Lírio                          
Ferreira  e  Paulo  Caldas,  releitura pop do  sertão  clássico,  onde  o  que  está  em  questão                              
é  menos  a  violência  do  cangaço  do  que  a  sua  construção  mítica  através  do  olhar  de                                
um  estrangeiro  (...).  Cruzamento  do  arcaico  e  do  moderno,  num  sertão  verde  e                          
estilizado,  virtuoso,  embalado  pela  música pop do  Recife,  o mangue-beat de  Chico                        
Science.  O  filme  busca  a  estilização  nos  movimentos  de  câmera,  na  fotografia,  na                          
música,  na  representação  dos  atores,  e  mostra  o  cangaço  como  estilização  da                        
violência  e  estética  da  existência  (a  vaidade  de  Lampião,  sua  preocupação  com  a                          
imagem,  sua  auto-mitificação  pelo  cinema).  Uma  representação  do  sertão  que  não                      
traduz  nenhuma  busca  de  identidade  ou  brasilidade  última,  mas  que  se  abre  a                          
diferentes  leituras  e  construções  do  sertão  por  um  olhar  “estrangeiro”,  o  sertão                        
tomado  já  como  iconografia  e  imagem,  que  a  cultura pop urbana  brasileira  vem  se                            
apropriar.   (BENTES,   2007,   p.   )  

 

Para  autora,  o  filme  traz  o  contexto  do  cangaço  retratado  sob  uma  ótica  que,  na  sua                                

percepção,  macula  a  construção  heroica  outrora  trazida  pelo  Cinema  Novo.  É  interessante                        

notar  que  a  pesquisadora  não  reconhece  o  movimento Manguebeat como um  projeto  artístico                          

que  também  se  propõe  a  pensar  de  modo  crítico  a  imagem  do  sertanejo  ou  dos  moradores  da                                  

favela  de  Recife.  Logo,  é  como  se  todas  as  concepções  que  se  apropriam  e  ressignificam  o                                

sertão,  sem  antes  recorrer  às  emblemáticas  noções  cinemanovistas  de  nacionalidade,  devessem                      

ser  entendidas  como  frutos  de  uma  ação  despolitizada  ou  como  se  ferissem  uma  autenticidade                            

dada.  Nesse  caso,  afirmações  como  a  de  Walnice  Galvão  (2004)  que  dizem  que  “o                            

Regionalismo  foi  marca  de  fábrica  do  Cinema  Novo”  (GALVÃO,  2004,  p.  375)  fazem  então                            

um   peculiar   sentido.   

Albuquerque  Jr.  (2016),  de  modo  contrário,  entende  que  o  filme Baile  Perfumado atua                          

criando  um  sentido  afirmativo  para  o  sertão  justamente  por  se  desvincular  da  lógica                          

regionalista.  Vemos  com  isso  o  surgimento  de  uma  proposta  política  que  se  articula  muito                            

mais  enquanto  uma  busca  pela  desconstrução  das  noções  hegemônicas  que  se  encontram                        

cristalizadas  e  preestabelecidas.  A  respeito  desse  novo  momento,  entendemos  que,  se  por  um                          

lado  o  Cinema  Novo  buscou  afirmar  o  sertanejo  como  forte  e  resistente  às  mazelas,  por  outro,                                

os  filmes  da  retomada  querem  mostrar  que  o  sertão  não  se  resume  apenas  à  dureza  e  a                                  

sofrimento,   nem   tão   pouco   ao   espaço   rural   do   isolamento:  

Ao  invés  de  tratar  o  universo  do  cangaço  como  sendo  arcaico  ou  representando  um               
sertão  tradicional  e  antimoderno, Baile  perfumado ,  como  o  próprio  título  sugere,            
mostra  as  relações  entre  o  cangaceirismo  e  o  mundo  moderno  e  urbano  que  se               
desenvolvia  no  espaço  de  sua  atuação,  notadamente  a  presença  de  Recife  como  polo              
regional.  O  que  se  vê  no  filme  é  um  Lampião  fascinado  pelos  artefatos  modernos,               
atraído  pelo  mundo  da  mercadoria:  lenços,  joias,  brilhantinas,  perfumes,  bebidas           
como  o whisky agradavam  ao  Rei  do  Sertão.  Mas  o  filme  focaliza  e  destaca  de  modo                 
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especial  a  sedução  que  os  aparatos  óticos,  que  as  tecnologias  de  produção  de              
imagens  exerciam  sobre  o  cangaceiro,  e  como  ele  estava  preocupado  com  a             
produção   de   sua   própria   imagem   e   de   seu   bando.   (ALBUQUERQUE,   2016,   p.10)  

 

Ao  tematizar  os  processos  tecnológicos  de  produção  das  imagens, Baile  Perfumado                      

traz  a  figura  de  um  Lampião  que  se  preocupa  com  a  construção  da  sua  imagem  e  com  a                                    

imagem  de  seu  grupo.  Na  opinião  de  Albuquerque,  ao  fazer  isso,  o  filme  ensaia  uma                              

autoconsciência  crítica  com  relação  à  projeção  imagética  do  sertão  por  parte  do  cinema.  Em                            

contrapartida,  Bentes  considera  essa  mesma  característica  como  um  movimento pop  de                      

reprodução  iconográfica  do  cangaço  que  aparece  submetido  ao  “olhar  estrangeiro”.  Mas  se                        

para  Bentes  o  destaque  que  a  obra  dá  ao  fotógrafo  libanês  é  vista  como  uma  ameaça  à                                  

integridade  do  nacional,  para  Albuquerque  a  presença  de  tal  personagem  aparece  como                        

reveladora   de   elementos   interculturais   que   invalidam   as   idealizações   puristas.   

 
Figura   2-Lampião   sendo   filmado   em    Baile   Perfumado.    Figura   3-   Cena   produzida   por   B.   Abrahão   usada   no   filme.   

 
Fonte:   < https://www.youtube.co m/watch?v=jatkxXWQrjY>   

  

 Diante  do  embate,  podemos  entender  que  o  maior  desafio  das  obras  do  período,  como                              

também  das  recentes,  é  o  de  pensar  em  como  chegar  em  um  nível  em  “que  o  resgate  destas                                    

imagens-sínteses,  microcosmos  e  alegorias  da  realidade  brasileira,  não  mais  ecoe  um  projeto                        

totalizante  e  certamente  não  possua  mais  marcas  utópicas  na  tradição  dos  anos  60 .”  (LOPES,                            
26

2005,   p.   296).   

O  Cinema  de  Retomada  presencia  o  surgimento  de  outros  alicerces  políticos  e                        

filosóficos  no  afã  de  um  momento  em  que  a  atitude  virulenta  e  o  estilo  de  denúncia  já  não                                    

encontram  mais  tanto  espaço.  Diante  das  transformações  urbanas  e  midiáticas,  a  violência                        

atingiu  um  grau  em  que  a  urgência  não  aparece  mais  como  uma  forma  legítima  de  protesto,                                

26   Neste   caso   Lopes   (2005)   se   refere   ao   Cinema   Novo.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=jatkxXWQrjY
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pelo  contrário,  para  Denilson  Lopes  (2005)  a  linguagem  do  afeto  se  apresenta  agora  como  um                              

antídoto:  

Ao  invés  da  estética  do  efeito,  implícita  nas  técnicas  expositivas  do  choque,  do                          
grotesco  e  do  escândalo,  o  desafio  artístico  colocaria-se  em  termos  de  uma  estética                          
do  afeto,  entendida  aqui  como  o  surgimento  de  um  estímulo  imaginativo  que  liga  a                            
ética  diretamente  a  estética,  não  mais  uma  arte  de  limites  mas  de  possibilidades.                          
(LOPES,   2005,   p.   295)  

 

Lopes  fala  sobre  a  ascensão  de  uma  poética  presente  nas  narrativas  dos  pequenos                          

afetos  como  se  pode  perceber  em  obras  como Eu  tu  eles (2000)  de Andrucha  Waddington ,                             

“que  colocam  o  sertão  sob  a  marca  da  vida  cotidiana  e  da  intimidade”  (LOPES,  2005,  p.  296).                                  

E  acrescenta  que,  mesmo  que  tal  tendência  pareça  vir  associada  a  uma  atitude  despolitizada,  o                              

que   ocorre   na   verdade   é   uma   forma   diferente   de   afirmação:  

O  cotidiano  é  considerado  aqui  na  sua  inserção  no  tecido  social  que  se  abre  para  toda                                
uma  história  que  não  vê  mais  este  espaço  como  o  da  opressão,  do  isolamento  ou  da                                
repetição  do  mesmo,  mas  espaço  de  resistência,  espaço  mesmo  poético,  sem  perder                        
de  vista  os  contextos  urbano,  midiático,  da  intimidade  e  da  afetividade,  nem  suas                          
consequências   epistemológicas,   a   que   já   me   referi.   (LOPES,   2005,   p.   29)  

 
Figura   4   -   Cenas   do   cotidiano   a   partir   do   interior   da   casa   da   protagonista   em    Eu,   Tu,   Eles.  

       Fonte:   <https://www.youtube.com/watch?v=SV6zVfm0hrE>  
 

O  autor  toma  como  referência  em  pensadores  como  Heidegger  (2002),  que  defendem                        

um  cotidiano  que  se  vincula  a  uma  ideia  de  pertencimento  que  resguarda  sem  aprisionar.  A                              

vivência  comum  gera  uma  poética  que  assume  uma  potência  de  existência  criada  na  habitação                            

dos   espaços   através   do   lar:  

Assim,  a  casa  é  entendida  como  espaço  geográfico  e  gregário,  poético,  institucional                        
e  social,  lugar  de  controle  mas  também  de  pertencimento,  um  "canto  no  mundo".  A                            
casa,  mais  ainda  do  que  paisagem,  é  um  estado  de  alma.  Alojado  em  toda  parte,  mas                                
sem  estar  preso  a  lugar  algum:  esta  é  a  divisa  do  sonhador  de  moradas.  A  intimidade                                
da  casa  aponta  para  a  intimidade  do  mundo.  (BACHELARD,  2000,  p.  24,  84,  75,                            
79.   Apud   LOPES,   2005,   p.   296)  
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Podemos,  a  partir  disso,  chegar  à  conclusão  de  que  o  individual,  o  cotidiano  e  o                              

comum  também  são  políticos.  Se  retomarmos  a  afirmação  de  Custódia  Sena  (1998)  de  que  o                              

sertão,  assim  como  os  outros  lugares  de  alteridade,  se  apresenta  como  um  outro  “ sobre  o  qual                                

se  fala”,  podemos  considerar  que  a  postura  fenomenológica  potencializa  esse  outro  “ a  partir                          

do  qual  se  fala”,  modificando  a  equação  através  da  poética  existencial  do  cotidiano.  Nesse                            

caso  podemos  identificar  aqui  uma  afinidade  em  como  o  sertão  é  trabalhado  pelo  estilo                            

narrativo  de  Guimarães  Rosa  que  se  nega  a  fechar  uma  conclusão  sobre  o  que  é  o  sertão  e  se                                      

volta   para   os   devires   e   para   as   falas   comuns .  
27

Nesse  sentido,  Nagib  (2002b)  percebe  esse  movimento  através  de  um  comentário  em                        

uma  entrevista  feita  com  Jean-Claude  Bernardet,  onde  o  mesmo  afirma  acreditar  que  os                          
28

filmes  do  período  da  retomada,  quando  tratam  dos  temas  do  sertão  e  da  favela,  fazem  isso                                

muito  mais  por  meio  dos  dramas  individuais  do  que  por  leituras  sociais.  A  autora  nota  uma                                

tendência  parecida  com  a  apontada  por  Lopes  e  exemplifica  isso  com  o  filme Central  do                              

Brasil,  que  aborda  problemas  sociais,  mas  opta  por  trabalhá-los  dentro  do  âmbito  familiar  e                            

dissolvê-los   através   dos   vínculos   afetivos   de   amizade.   

Podemos  entender  então Central  do  Brasil  como  um  filme  de  transição  entre  os  filmes                            

da  retomada  e  os  mais  recentes,  que  se  apresentam  com  diferentes  propostas.  Lúcia  Nagib,                            

nesse  sentido,  considera  que  tal  obra  marca  o  auge  e  o  início  do  declínio  do  período  de                                  

retomada  em  1998,  quando  o  filme  recebe  a  premiação  do Urso  de  Ouro em  Berlim  e  a                                  

indicação  ao  Oscar  de  melhor  filme  estrangeiro.  É  o  momento  em  que  os  cineastas  brasileiros                              

passam  para  uma  nova  fase  que  é  a  de  tentar  firmar  os  patamares  já  alcançados.  No  entanto,  a                                    

crise  econômica  de  1999  e  o  declínio  do  real  causam  certa  desestabilização  e  desaceleram  os                              

processos   alcançados   com   a   Lei   do   Audiovisual.  

 

 

 

 

 

27  Aspecto   já   citado   nesta   dissertação   nas   páginas   23-24.  
28  No   seu   livro   seu   livro   “O   Cinema   de   Retomada:   depoimentos   de   90   cineastas   dos   anos   90”   (2005,    p.   109-113).  
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2.1.3   As   recentes   releituras   da   questão   sertaneja  

 

É  no  período  pós-retomada,  por volta  dos  anos  2000 ,  que Adalberto  Müller  (2006)                     

reconhece  um  novo  movimento  se  formando  em  torno  de  filmes  que  tocam  na  questão               

sertaneja.  Desse  modo,  o  autor  assinala  obras  como Árido  Movie (FERREIRA,  2006) ,  O              

Caminho  das  Nuvens (AMORIM,  2003) e  Cinema,  Aspirinas  e  Urubus (GOMES,  2005),  os              

quais   abordam   o   sertão   sob   a   temática   da   viagem   e   do   deslocamento   pelo   sertão.  

Segundo  o  pesquisador,  estas  são  produções  que  dão  continuidade  a  um  movimento  já              

iniciado  por Central  do  Brasil  que  é  o  de  retratar  o  sertão  através  de  jornadas  que  percorrem                  

as  estradas  nordestinas,  como  “ roads  movies à  brasileira”  (MÜLLER,  2006,  p.  3).  Um  dos               

fatores  que,  no  entanto,  diferenciam Central  do  Brasil desses  filmes  diz  respeito  à  questão               

estética,  pois  ele  afirma  perceber  um  ressurgimento  de  aspectos  próprios  do  Cinema  Novo,              

como  a  fotografia  e  um  estilo  visual  que  remetem  à  estética  da  fome,  sem  incorrer,  no  entanto,                  

na   filiação   a   uma   lógica   de   denúncia   política.   

Em Cinema,  Aspirinas  e  Urubus,  filme  de  Marcelo  Gomes,  Müller  percebe  uma  forte              

presença  do  sertão  glauberiano,  mas  apesar  disso,  entende  que  tal  característica  se  vincula              

mais  a  liberdade  própria  do  cinema  de  autor,  do  que  por  qualquer  proposta  de  militância.                

Segundo  o  mesmo,  tal  cinema  autoral  já  vinha  se  estabelecendo  através  de  outras  obras  do                

período,  como Madame  Satã (2002) de  Karim  Aïnouz,  filme  que  apresenta  uma  fotografia              

propositadamente   estourada.  

Apesar  de  Müller  identificar,  a  priori,  uma  ausência  de  visão  política  nesses  trabalhos,              

outras  análises  dos  mesmos  filmes,  realizadas  por  outros  autores,  apresentam  percepções            

diferentes.  São  visões  que,  por  sua  vez,  permitem  identificar  na  itinerância  uma  forma  de               

potencialização  das  existências.  Essas  premissas  já  começam  a  se  desenvolver  anteriormente,            

quando  o  pertencer  à  casa  e  ao  cotidiano  acrescenta  um  ponto  significativo  que  antecede  o                

pertencer   ao   sertão.   

Somando  as  obras  trazidas  por  Müller,  podemos  acrescentar  mais  três  que  não  entram              

na  sua  lista,  que  são Deserto  Feliz , O  céu  de  Suely e  Viajo  Porque  Preciso,  Volto  Porque  Te                   

Amo,  pois  assim  como  as  já  citadas  pelo  autor,  se  tratam  de  filmes  de  viagem  que  também  são                   
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passados  no  sertão.  Além  dessa  semelhança,  tais  filmes  trazem  uma  característica  que  é  o  foco                

da   nossa   pesquisa,   pois   como   afirma   Cunha,   são   trabalhos   que   possuem   narrativas   de   fluxo.   

Podemos  considerar  que  o  que  existe  de  comum  entre  estes  filmes  para  que  eles  sejam                

considerados  como  pertencentes  ao  um  estilo  de  fluxo  é  a  diluição  da  força  dos  efeitos  da                 

montagem,  pois  ocorre  um  abandono  do  encadeamento  de  planos  dispostos  articuladamente,            

de  modo  a  traduzir  uma  visão  bem  delimitada  do  mundo.  Em  lugar  disso,  há  um  considerável                 

uso  de  recursos  como  longos  planos  sequências  que  levam  a  própria  estrutura  narrativa  a  se                

distanciar  das  propostas  de  contação  de  histórias  bem  amarradas,  já  que  os  enredos  passam  a                

se  ater  principalmente  a  situações  mínimas  e  independentes  entre  si.  Diante  disso  Stéphane              29

Bouquet  (2002a),  ao  teorizar  sobre  trabalhos  que  desenvolvem  narrativas  deste  tipo,  traz  a              

definição  de Cinema  de  Fluxo  que,  na  sua  concepção,  se  opõe  aos  filmes  do  Cinema  do                 

Plano.  Segundo  ele,  essa  oposição  se  desenvolve  porque  essas  novas  narrativas  promovem             

muito   mais   apelos   sensoriais   do   que   cognitivos.  

Podemos  considerar  que  este  tipo  de  proposta  estimula  uma  espécie  de  mudança  no              

olhar,  pois  quando  o  espectador  se  depara  com  os  sujeitos  de  alteridade,  ao  invés  de  virtualizar                 

suas  presenças  e  fechá-las  dentro  de  formulações  racionais  a  respeito  de  suas  trajetórias              

sociais,  ele  é  convidado  a  realizar  um  tipo  de  contemplação  sensível  frente  à  aparição  das                

figuras.   

As  imagens  passam  então  a  atuar  não  apenas  como  unidades  mínimas  que  compõem  a               

leitura  da  obra,  mas  também  como  vestígios  ou  fragmentos  de  realidade  que  nos  escapa,  por                

serem  apresentadas  de  uma  maneira  que  dá  a  ver  a  existência  de  algo  mais  do  que  aquilo  que                   

é  trazido  pela  narração.  Segundo  a  opinião  de  José  Carlos  Oliveira  Jr.  (2013),  tal  efeito                

também  se  deve  à  presença  do  cinema  enquanto  dispositivo.  A  noção  de  dispositivo  pode  ser                

compreendida,  nesse  caso,  pela  via  de  uma  intensa  presença  dos  dispositivos  imagéticos  na              

atualidade.  Em  decorrência  de  um  maior  acesso,  nossa  relação  com  as  imagens  é  influenciada               

de  tal  modo  que  somos  levados  a  desenvolver  certa  desconfiança  em  relação  aos  índices  das                

imagens  e,  por  consequência,  passamos  a  estabelecer  um  contato  que  se  estabelece  mais  a               

29  No  sentido  de  serem  filmes  que  se  ocupam  de  retratar  pequenas  situações  e  ações  cotidianas  através  de  cenas                    
que   são   passadas   sem   conexão   lógica,   ou   continuação   entre   si.  
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nível  de  uma  experimentação  das  possibilidades  das  mesmas .  É  possível  perceber  também             30

um efeito  dispositivo  que  se  dá  em  formato  de  atualizações  que  por  sua  vez  são  provocadas                 

por   estes   mesmos   processos.  

André  Parente  e  Victa  Carvalho  (2009),  ao  discorrerem  a  respeito  desse  fenômeno,             

fazem  um  paralelo  entre  a  noção  de  cinema  como  dispositivo  e  o  panóptico  de  Foucault                

(1987).  Segundo  os  pesquisadores,  se  os  panópticos  partem  de  uma  estrutura  física  arquitetada              

nas  prisões  para  extrapolar  sua  função  de  controle  dos  corpos  e  se  estabelecer  além  dos  muros                 

através  das  câmeras  de  segurança,  da  polícia  ou  da  própria  sensação  de  vigilância  que  é                

experimentada  pelos  sujeitos,  de  modo  semelhante  o  dispositivo  se  propaga  impondo  o  seus              

efeitos.  Pois  se  antes  o  dispositivo  cinema  dependia  da  sala  escura  e  do  ambiente  de  projeção                 

para  provocar  sua  espectatorialidade,  agora  ele  também  se  estabelece  através  de  outros  meios              

como   os   vídeos,   as   instalações   artísticas,   as   TVs,   os   computadores   ou   o   próprio   espectador.   

Para  os  autores,  a  diferença  entre  o  panóptico  e  o  dispositivo,  neste  caso,  seria  a  de  que                  

o  primeiro  diz  de  como  as  subjetividades  acabam  sendo  moldadas  de  acordo  com  a               

reverberação  dos  poderes  estabelecidos  historicamente,  enquanto  o  segundo,  promove  fissuras           

nos  esquemas  vigentes  de  saber  pois  apresenta  desvios  da  lógica  dominante  ao  construir  novas               

caminhos   de   existência:  

Deleuze  observa  novas  subjetividades  múltiplas,  nômades,  configurando  uma  das          
mais  radicais  críticas  ao  sujeito  convencional.  Enquanto  Foucault  dirige  seus  estudos            
para  o  modo  como  a  subjetividade  é  produzida  e  moldada  de  acordo  com  as  forças                
de  cada  formação  histórica,  a  produção  de  subjetividade  em  Deleuze  é  privilegiada  à              
medida  que  é  atravessada  por  linhas  de  força  que  escapam  aos  saberes  e  poderes,               
como  formas  de  resistências  capazes  de  apontar  para  novos  modos  de  existência.             
(PARENTE;   CARVALHO,   2009,   p   32.)  

 

Na  opinião  de  Parente  e  Carvalho  a  função  do  cinema  enquanto  dispositivo  pode  então               

ser  melhor  entendida  através  das  ideias  de  Gilles  Deleuze  (1986)  sobre  as  possibilidades  das               

linhas   de   subjetivação   que   desvirtuam   os   saberes   e   poderes:  31

30  Oliveira  Jr.  afirma  que  resgata  o  termo  dispositivo  através  de  autores  como  Joyard  e  Blouin  (2002),  Blouin                   
(2003),  Moullet  (2007)  e  Martin  (2012).  Assim  como,  para  desenvolver  melhor  a  questão,  ele  também  se  apoia                  
em  Jacques  Aumont  (2008)  que  traz  uma  reflexão  muito  parecia  no  que  diz  respeito  a  esta  nova  postura  que  os                     
filmes   mais   atuais   tendem   a   solicitar   por   parte   dos   espectadores.  
31  Parente  e  Carvalho  se  referem  a  leitura  sobre  as  teorias  de  Foucault  realizada  por  Deleuze  em  seu  texto  “ O  que                      
é  o  dispositivo” (1986)  no  qual  se  debruça  sobre  as  três  grandes  instâncias  (Saber,  Poder  e  Subjetividade)  e  chega                   
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O  trabalho  de  Deleuze  nos  oferece  uma  importante  ferramenta  para  pensar  a  relação              
entre  o  dispositivo  cinema  e  a  produção  de  subjetividade.  Como  todo  dispositivo,  o              
cinema  é  composto  também  por  linhas  de  fuga  responsáveis  pelos  muitos            
deslocamentos  em  sua  forma  dominante.  Sua  obra  nos  chama  a  atenção  para  o  fato               
de  que  o  cinema  é  produtor  de  múltiplas  subjetividades  que  escapam  de  uma              
subjetividade  constituída  a  partir  de  formações  discursivas  dominantes,  em  primeiro           
lugar,  que  o  cinema,  enquanto  dispositivo,  produz  uma  imagem  que  escapa  à             
representação,  aos  esquematismos  da  figura  e  do  discurso,  à  linguagem  e  suas             
cadeias  significantes,  à  significação  como  processo  de  reificação.  (PARENTE;          
CARVALHO,   2009,   p   32.)  

 

Diante  dessas  colocações  podemos  perceber  uma  valorização  do  movimento  que  pode            

ser  feito  no  sentido  de  promover  certo  desvio  frente  aos  elementos  de  discursividade.              

Propostas  dessa  natureza  são  desenvolvidas  pelos  filmes  do  Cinema  de  Fluxo  que  atuam  como               

dispositivos  e  convidam  o  espectador  para  experimentar  um  outro  tipo  de  fruição  frente  às               

imagens.  Se  tratando  de  obras  que  demandam  um  tipo  de  atenção  que  se  estabelece  em  um                 

nível  que  supera  as  amarras  do  sentido  e  apela  para  sensibilidades  a  respeito  de  existências                

que  ecoam  como  devir.  “Não  se  trata  de  produzir  um  novo  modelo  de  subjetividade,  mas  de                 

subjetivações  criadas  nas  brechas  dos  dispositivos.  A  obra  se  dá  nessa  disjunção  entre  o               

reconhecimento  e  o  deslocamento,  em  um  jogo  criativo  de  relações  travadas  pelos             

espectadores   com   os   dispositivos.”    (PARENTE;   CARVALHO,   2009,   p.   38).  

Segundo  Denilson  Lopes  (2006)  ocorre  um  tipo  de  mudança  no  ato  narrativo  que  faz               

com  que  a  recepção  estabeleça  contatos  no  nível  da  experiência.  “Tal  experiência  é  instável,               

impressão,  rastro,  vestígio;  não  é  a  de  um  sujeito  isolado,  nem  da  linguagem  sem  sujeito,  mas                 

das  coisas,  da  matéria,  do  encontro”  (LOPES,  2006,  p.  166),  ela  desestabiliza  as  construções               

de  racionalidade  norteadoras  de  sentido  e  se  estabelece  como  instancia  palpável  e  flexível  a               

modulações.  Ou  seja,  os  espectadores  não  apenas  entram  em  intenso  contato,  como             

manipulam,  atuam,  narram.  Para  Lopes,  um  fator  que  torna  isso  possível  é  o  deslocamento  da                

imagem  que,  ao  escapar  da  dependência  de  um  único  meio  de  projeção,  se  assume  como                

dispositivo:  

Ao  considerar  a  imagem  como  experiência  ou  falarmos  em  experiência  audiovisual,            
estamos  em  um  horizonte  em  que  as  linguagens  se  cruzam  e  convergem             
tecnologicamente,  tanto  na  produção  quanto  em  uma  recepção  cada  vez  mais            
marcada  por  uma  simultaneidade  de  meios  e  sensações.  (...)  parece-nos  mais            
rentáveis  os  espaços  de  intersecção,  já  pensados  em  termos  como  multimídia,            
recorrente  na  tradição  experimental  das  instalações  e  performances,  e  entre-imagens           

a  questão  de  como,  a  partir  da  maneira  rizomática  que  as  linhas  de  subjetivação  atravessam  os  dispositivos,                  
somos   levados   a   um   acréscimo   no   viés   do   processo   de   subjetivação.  
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(ver  BELLOUR,  R.:  1997,  14-17),  para  definir  este  espaço  de  passagens  e             
transformação  de  imagens  e  narrativas.  (...)  Neste  horizonte,  pretendo  pensar  em  que             
medida  as  imagens  contemporâneas  são  narrativas  complexas  de  nossa  época.  O  uso             
da  narrativa  como  ato  social  tensiona  a  demanda  mercadológica  por  um  contato             
maior  com  o  público  já  marcado  pela  espetacularização  do  privado  e  a  demanda  de               
sujeitos,  movimentos  e  práticas  plurais  em  busca  de  uma  sociedade  que  se  pretenda              
multicultural   e   democrática.   (LOPES,   2006,   p.   170)  

 

Assim  as  imagens  que  são  capazes  de  se  estender  e  nos  levar  ao  vislumbramento               

traçado  sob  uma  aura  da  indeterminação,  ocorrem  graças  a  certo  rompimento  nas  delimitações              

e  normas  das  linguagens.  Lopes  realiza  uma  espécie  de  mapeamento  do  dispositivo  imagem              

que  apresenta  linhas  de  subjetivação  onde  seus  cruzamentos  riscam  narrativas  que  acabam  se              

formando  nas  interseções.  Com  isso  ele  chega  à  conclusão  que  são  as  irregularidades              

presentes  nos  encontros  entre  essas  linhas  que  fazem  com  que  os  sujeitos  da  alteridade  vejam                

e   sejam   vistos   através   de   projeções   de   multiplicidade.  

Deleuze  (1985)  caminha  em  defesa  da  multiplicidade  quando  defende  o  chamado            

pensamento  nômade  que  seria  um  pensamento  produzido  ou  produtor  de  vivências  que  se              

deslocam  e  escapam  às  tentativas  de  codificação.  Considerando  que  os  discursos  são             

vinculados  às  leis  e  normatizações,  traz  a  figura  do  louco  como  um  corpo  em  potência  que  se                  

desvia  das  construções  e  horizontes  de  perspectivas  e  visões  fixas,  pois  ao  ser  considerado               

como  incapaz  é  libertado  da  partilha  das  normas  sociais.  Na  opinião  do  filósofo,  os  escritores,                

pintores  e  cineastas  realizam  feito  parecido  quando  promovem  estilos  que  seguem  em             

direções  possíveis  e  impossíveis,  fazendo  com  que  as  obras  se  desloquem  e  se  multipliquem               

em  devir.  Deleuze  comenta  sobre  os  aforismos  de  Kafka  que  cabem  como  exemplo  por               

carregarem  um  quê  de  descontinuidade  e  rompimento  que  desvia  do  sentido  para  ecoar  como               

potência.  

É  muito  importante  ressaltar  que  isso  não  significa  que  Deleuze  tenha  a  intenção  de               

criar  um  novo  panorama  de  modos  de  expressão  que  sirvam  como  referência,  pois  são               

justamente  as  tentativas  de  enquadrar  um  ideal  que  estão  sendo  evitadas  nesse  caso.  A               

proposta  seria  se  lançar  em  capacidades  de  vislumbramento  e  deslocamentos  constantes  que             

se  impõem  em  corporeidade  sem  necessariamente  se  filiar;  um  pensamento  em  fluxo  que  ao               

invés  de  teorizar,  estranha,  faz  circular,  ironiza  talvez,  como  na  opinião  dele  é  o  que  Nietzsche                 

faz   em   Zaratustra.   
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No  caso  mais  específico  das  obras  cinematográficas  que  apresentam  estéticas  que  se             

abrem  para  este  tipo  de  fluxo,  vamos  falar  das  imagens  que  se  lançam  na  ambiguidade,  no  não                  

fechamento  do  sentido,  no  contato  com  certa  crueza  de  um  real  inominável  que  devido  a  isso                 

também  se  torna  multi/pluri/nominável.  Vemos  o  exemplo  contrário  a  tal  estilo  em  produtos              

que  Stuart  Hall  (1989)  identifica  como  voltados  para  representações  de  identidade  cultural             

que  acabam  partindo  de  uma  ideia  de  algo  uno,  ou  de  um  “verdadeiro  eu  coletivo”  (p.  69),                  

artificialmente  construído  que  também  se  baliza  em  pontos  de  diferenciação  que  podemos             

compreender  como  fundantes  da  alteridade.  Em  consequência,  vemos  a  proliferação  de            

estereótipos  que  são  divulgados  nas  imagens  midiáticas  que  “reduzem,  essencializam,           

naturalizam  e  fixam  a  diferença”  (HALL,  1997,  p.  258).  No  entanto,  é  preciso  entender  que                

tais  processos  sociais  não  são  mutuamente  excludentes  ao  que  Deleuze  traz,  pois  na  verdade               

servem  como  complemento,  já  que  é  esse  tipo  de  movimento  que  cria  as  alteridades  que  se                 

levantaram  enquanto  potência  e  fissuras  à  hegemonia  através  da  materialidade  da  sua  própria              

existência.  Pois  o  “dispositivo  conjuga  sempre  elementos  heterogêneos,  e  esses  estão            

relacionados  em  uma  organização  rizomática,  acentrada,  não  hierárquica,  que  permite           

ranhuras   e   brechas   em   qualquer   modo   totalizante   de   poder”.   (PARENTE;VICTA,   2009,   p.   32)  

Nesse  sentido  Deleuze  e  Guattari  (1992)  entendem  que  esses  fenômenos  podem  ser             

compreendidos  através  de  um  estudo  das  relações  dentro  de  espaços,  simbólicos  ou  não              

simbólicos,  onde  existem  forças  que  se  entrelaçam  e  se  tensionam,  propondo  um  estudo  que               

fala  sobre  processos  de  territorialização,  desterritorialização  dentro  da  produção  de           

identidade,  onde  os  Estados  estabelecem  interioridades  e  exterioridades.  Estes  fenômenos           

seriam  produtores  do  que  os  autores  vem  a  chamar  de  máquinas  de  guerra  (Deleuze;  Guattari,                

1996,  p.  112),  em  que  a  parcela  da  sociedade  colocada  em  exterioridade,  tida  como  primitiva                

por  ter  o  seu  lugar  de  reconhecimento  colocado  como  o  do  diferente,  se  potencializa  e  se  abre                  

para  o  devir.  E,  já  que  não  se  vinculam  aos  formatos  internos  estabelecidos,  acabam  aptas  a                 

assumir  qualquer  forma.  Segundo  os  autores,  o  movimento  nômade  se  coloca  através  da              

intensidade  presente  na  exteriorização  que  desterritorializa  para  em  seguida  territorializar           

nesse  constante  retorno  de  fluxo  e  desestabilização.  Assim  o  nomadismo  se  diferencia  da              

migração,  pois  o  nômade  se  potencializa  não  apenas  na  viagem,  como  também  na  imobilidade               
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que  faz  que  ele  mude  para  permanecer  no  mesmo  território,  num  processo  de  resistência  e                

fissura   à   internalidade   das   organizações   despóticas.  

Podemos  visualizar  certo  nomadismo  em  obras  como  como O  céu  de  Suely , Deserto              

feliz  e Viajo  Porque  Preciso,  Volto  Porque  Te  Amo .  Pois  além  de  apresentarem  imagens  como                

dispositivos  que  fissuram  as  definições  estereotipadas,  trazem  o  espaço  do  sertão  através  de              

personagens  que  se  apresentam  em  deslocamento,  viajantes  em  situação  de  afastamento  e  de              

retorno,  que  se  colocam  em  processo  de  mudança  e  afetação.  Nesses  filmes  encontramos              

sertanejos  que  rompem  com  certo  essencialismo  naturalista  e  se  colocam  como  sujeitos  de              

troca,   que   negociam   entre   as   fronteiras.  

Segundo  Alessandra  Brandão  (2009),  as  narrativas  de  viagem  tecem  problemáticas           

sobre  tensionamentos  políticos  em  torno  de  nomadismos,  pertencimentos,  limites,  fronteiras  e            

desterritorizalização,  sobretudo  naqueles  filmes  que,  sob  certos  aspectos,  se  passam  em            

contextos  marginais  como  América  Latina,  Brasil  e,  no  caso  específico  de O  céu  de  Suely, o                 

sertão.  A  importância  dessas  obras  se  daria  no  sentido  de  saírem  “de  uma  perspectiva  de  mera                 

representação  para  buscar  o  lugar  político  do  trânsito,  o  devir  nômade  nos  entrelugares  da               

cartografia   sensível.”   (BRANDÃO,   2009,   p.   96).  

Para  a  autora  o  que  produz  a  multiplicidade  nesses  filmes  é  a  errância  presente  na                

trajetória   dos   personagens:  

Podemos  dizer,  pois,  que  o  filme  de  estrada,  assim  como  a  própria  noção  de  viagem,                
caracteriza-se  como  um  mapa  infinito  de  possibilidades,  de  rotas  que  se  alteram  e  se               
pontencializam  na  medida  mesma  em  que  as  estradas  se  multiplicam  e  (des)orientam             
o  percurso,  abrindo  para  novos  caminhos,  novas  trajetórias  que  chegam  e  partem             
sem  fim,  para  destinos  nem  sempre  antecipados  na  partida.  (BRANDÃO,  2009,  p.             
86).  

 

Propõe,  portanto,  que  as  errâncias  fazem  com  que  os  contextos  tenham  seus  limites  e               

horizontes  borrados  por  uma  apresentação  em  constante  movimento,  pois  “o  trânsito  e  a              

movência  articulam-se  como  zonas  de  instabilidade  e  indiscernibilidade  que  nos  convidam  a             

pensar  essas  narrativas  fílmicas  recentes  para  fora  de  estruturas  paralisantes”  (BRANDÃO,            

2009,   p.   96).   
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Brandão  também  trabalha  com  a  perspectiva  de  Peter  Pál  Pelbart  (2006)  que  faz  uma               

leitura  do  pensamento  nômade  de  Deleuze  para  falar  a  respeito  de  como  os  sujeitos               

“excluídos”  ou  “desfiliados”  encontram  na  sua  invisibilidade  formas  de  se  fazer  existir.  Pois,  a               

partir  do  seu  território  de  inadequação  frente  ao  império  do  capital  simbólico  pós-moderno,              

fazem  das  suas  existências  linhas  de  subjetivação  e  resistência.  Tal  como  ocorre  no  conto  de                

Kafka,  comentado  por  Perbalt,  em  que  os  nômades  adentraram  o  império  após  ultrapassar  a               

irregular  muralha  da  China  e  exibem  tranquilamente  em  praça  pública  seus  gestos             

considerados  como  grotescos,  lá  passando  a  habitar.  Assim  repolitizam  os  espaços  pela             

própria  intensidade  do  estranhamento  que  a  presença  dos  seus  corpos  e  vivências  em  simples               

relação  são  capazes  de  causar.  Nesse  sentido  também  se  filia  ao  conceito  de  biopoder               

apresentado   por   Foucault,   para   falar   das   biopotências   dos   sujeitos   nômades.  

Perbalt  desenvolve  então  reflexões  em  torno  do  movimento  de  territorialização,           

desterritorialização  e  reterritorialização.  Brandão  acrescenta  a  perspectiva  de  como  esses           

movimentos  de  fluxo  fazem  emergir  reconfigurações  nas  identidades  que  passam  a  ser             

marcadas  por  traços  de  transculturação,  se  voltando  mais  precisamente  para  pesquisar  como             

os   filmes   de   viagem   são   capazes   de   promover   tal   fenômeno.  

Nesse  sentido,  Meize  Lucas  tem  uma  opinião  parecida,  no  que  diz  respeito  a  certa               

transculturalidade  presente  na  obra  de  Karim  Aïnouz,  que  traz  um  sertão  repleto  de  elementos               

de  mídia  global.  A  autora  afirma  que  podemos  identificar  isso  em  diversos  momentos  em O                

céu  de  Suely, como  quando  o  filme  mostra  a  venda  de  CDs  e  DVDs  piratas,  Karaokês  em                  

bares  ao  estilo  do  bairro  da  Liberdade  em  São  Paulo,  fliperamas,  ou  quando  a  protagonista                

canta   uma   canção   norte   americana   em   versão   de   forró.  

Na  opinião  de  Denilson  Lopes,  os  projetos  que  conformam  referências  múltiplas,            

hibridismos  culturais  e  elementos  de  cultura  pop,  mais  do  que  trazerem  uma  noção  linear  de                

globalização,  atuam,  muito  pelo  contrário,  reafirmando  os  sujeitos  banais  por  um  novo  modo              

de   conquista   por   espaço   e   empoderamento   que   desfalece   os   limites   entre   popular   e   erudito.   

Lopes  fala  sobre  um  abandono  do  discurso  engajado  que,  assim  como  as  forças  de               

dominação,  acabam  encerrando  os  sujeitos  em  contextos  de  leituras  fechadas  a  respeito  da              

situação  de  exclusão,  para  dar  lugar  às  posturas  de  afirmação  que  reconectam  simbolicamente.              

Para  o  pesquisador,  vem  ocorrendo  uma  mudança  de  paradigma  no  que  diz  respeito  ao               
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conceito  de  narrativa  cinematográfica,  pois  se  antes  os  estilos  narrativos  eram  consideradas             

como  clichês  despolitizados  agora  não  há  mais  tal  recusa,  pois  a  narratividade  enquanto              32

prazer  estético  não  pode  ser  vista  como  anestesia,  mas  sim  como  espaço  de  reinvenção  para  os                 

sujeitos   ordinários,   como   fonte   de   multiplicidade:  

De  que  estética  ainda  podemos  falar  e  é  dela  que  quero  falar,  não  só  de                
crítica,  leitura,  interpretação  de  obras.  Uma  estética,  sem  dúvida  localizada           
e  engajada  num  tempo  e  numa  sociedade,  ao  invés  de  abstrata  e  universal,              
que  emerge  do  embate  com  as  obras  mas  procura  confrontá-las,           
compará-las,  estabelecer  séries,  linhagens,  a  partir  de  problemas,  conceitos,          
categorias.  Uma  estética  pop,  que  não  tem  medo  do  fácil,  da  redundância             
informativa,  do  descartável,  do  afetivo  e  coloca  no  mesmo  lugar  o  que  antes              
chamávamos  de  popular  e  erudito.  Uma  estética  híbrida,  intertextual,          
transemiótica,   multimidiática.   (LOPES,   2006,   p.   170)  

 

Estamos  falando  sobre  narratividades  que  promovem  experiências  de  fruição  que  além            

de  valorizar  os  espaços  outros  também  os  colocam  em  relação  de  tensionamento  com  as               

forças  dominantes.  Pois  não  tem  problemas  em  incorporar  o  hegemônico  já  que  este  é               

apresentado  através  de  apropriações  em  que  os  elementos  das  culturas  consideradas  como             

menores  se  sobressaem  e  se  apropriam  ao  seu  modo,  comum,  em  livre  fluxo  de  autonomia  e                 

resistência   cotidiana   que   se   pauta   na   simples   experiência   de   contato   criativo   com   o   mundo:  

Longe  estão  as  querelas  por  definir  linguagens  artísticas  e  campos  do  conhecimento,             
que  só  interesssam  aos  burocratas  do  pensamento  encastelados  no  poder  que  a             
especialização  pode  lhes  conferir.  Uma  estética  centrada  na  experiência,  palavra           
ardilosa,  múltipla,  que  traz  uma  tensão  constante  entre  a  possibilidade  de  acúmulo,             
transmissão,  comunicação  e  conversação  ou/e  sua  impossibilidade.  Esta  experiência          
está  sempre  além  da  arte  mas  afirma  o  lugar  desta  como  forma  de  conhecimento  e  de                 
estar  no  mundo.  Uma  estética  da  comunicação,  não  dos  meios  de  comunicação.             
(LOPES,   2006,   p.   170)  

 

 

 

 

 

 

32  Denilson  cita  o  comentário  que  Ismail  Xavier  faz  a  respeito  do  conceito  presente  no  texto  “Prazer  Visual  e                    
Cinema  Narrativo”  de  Laura  Mulvey  (1991.  p  435-454),  que  considera  que  as  obras  narrativas  são  como                 
espetáculos  produzidos  pelas  visões  hegemônicas,  em  diferença  das  obras  experimentais  que  visavam  complexas              
construções  como  forma  de  perturbação  e  mudança  social.  Para  Lopes,  diante  do  contexto  social  atual  a  estética                  
da   singeleza   se   faz   mais   potente   do   que   as   revoltas   e   protestos.  
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2.2   Os    Road   Movies    à   brasileira  

 

Os  longas  metragens Iracema  -  Uma  Transa  Amazônica (1975)  de  J orge  Bodanzky  e                 

Orlando  Senna e Bye  Bye  Brasil (1979)  de  Cacá  Diegues inauguram  uma  leva  de  obras  que                             

trazem  os  filmes  de  estrada  para  o  contexto  do  Brasil.  Com  isso,  se  configuram  como  os                                

primeiros  representantes nacionais  do  gênero  originalmente  estadunidense  conhecido  como            

road   movie    (Müller,   2006).  

Os road  movies se  caracterizam  por  apresentarem  uma  narrativa  sem  paredes,  na  qual              

se  enfatiza  “os  eventos  mais  do  que  os  personagens,  sendo  que  estes  se  identificam  com  os                 

veículos  motorizados  que  conduzem”  (CORRIGAN,  1997,  p.1-2).  Temos  o  filme Easy  rider             

(1969)  de  Dennis  Hopper  como  a  obra  que  funciona  como  exemplo  icônico  do  gênero.  Dentro                

de  uma  trama  em  que  a  estrada  se  apresenta  como  possibilidade  de  realização  do  desejo  de                 

liberdade,  é  um  estilo  que  se  faz  pioneiro  por  romper  com  a  lógica  do american  way  of  life  e                    

por   se   associar   a   temas   ligados   à   contracultura   ( Müller,    2006,   p.   4).   

O  deslocamento  como  espécie  de  desprendimento  das  normas  sociais  vigentes  é  um             

aspecto  que  faz  com  que  este  formato  se  expanda.  Logo,  para Müller  ( 2006),  se  no  filme  de                   

Hopper  isso  surge  como  forma  de  realização  do  desejo  masculino  por  aventura,             

posteriormente,  chegamos  nas  metamorfoses  contemporâneas  através  de  um road  movie  que            

gira  em  torno  da  questão  feminista  como  em Thelma  &  Louise (RIDLEY,  1991  ) ,  até  o  road                  

movie    drag   queen    de    Priscila,   a   rainha   do   deserto    (ELLIOTT,   1994).  

Portanto,  para  o  autor,  esses  filmes  utilizam  a  estrada  em  busca  de  um  caminho               

possível  para  as  “contradições  e  conflitos  sociais  aparentemente  insanáveis”  (MÜLLER,           

2006, p.  5).  Já  no  caso  das  obras  brasileiras  citadas, Müller  acredita  que o  formato road  movie                      

trabalha  para construir  metaforicamente  “uma  estrada  para  o  Brasil”  (MÜLLER, 2006, p.  4),                 

apresentando  um  apelo  social  reflexivo  dentro  da  “tradição  alegórica  do  cinema  brasileiro”             

(ibidem).  Diante  disso,  não  é  por  acaso  que  o  sertão  surge  como  cenário  em  filmes  como                 

Cinema,  Aspirinas  e  Urubus,  Bye  Bye  Brasil,  Árido  Movie e  outros  do  gênero  já  citados,  na                 

medida  em  que,  simbolicamente,  o  contexto  sertanejo  resguarda  tanto  o  lugar  de  representante              

do   nacional,   quanto   o   papel   de   outro   social   que   visa   se   reinventar.   

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_Bodanzky
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orlando_Senna
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De  acordo  com  Müller,  esses road  movies “à  brasileira”  possuem  aspectos  inusitados             

como  a  recorrência  do  caminhão  em  lugar  do  carro  (segundo  o  autor,  em  virtude  do  mau                 

estado  das  nossas  estradas)  como  em Bye  Bye  Brasil , Iracema,  Uma  Transa  Amazônica  e,               

mais  recentemente,  em Cinema,  Aspirinas  e  Urubus, até  filmes  de  viagem  com  bicicletas              

como    O   Caminho   para   as   Nuvens.  

Müller  cita Cinema,  Aspirinas  e  Urubus  como  uma  obra  que  apresenta  um  sertão  que  é                              

“visto  pela  janela  do  caminhão”  e  que  reflete  a  relação  de  amizade  entre  o  sertanejo  Ranulpho                                

e  o  alemão  Johann,  um  fugitivo  da  Segunda  Guerra  Mundial.  Ambos  os  personagens  buscam                            

na  estrada  respostas  para  conflitos  individuais  e,  desse  modo,  o  filme  opta  por  falar  de  um                                

contexto   sertanejo   que   se   manifesta   como   memória   afetiva.  

 
Figura   5   –   Cenas   de   Johann   e   Ranulpho   em    Cinema,   Aspirinas   e   Urubus,    sertão   visto   pela   janela   do   caminhão.  

Fonte:   <https://www.youtube.com/watch?v=o3ISyIjcfQ0>  

Para  Maria  Inês  Magno  (2010),  os  filmes  de  estrada  passados  no  sertão  suscitam                          

discussões  em  torno  de  noções  como  as  de  território ,  trânsito  e fronteiras ,  sobretudo  quando                            

tentamos  pensar  o  lugar  social  do  sertanejo  junto  a  questões  de  identidade  e  de  representação                              

desse  imaginário  através  do  cinema.  Segundo  a  autora,  a  estrada  e  o  deslocamento  se                            

apresentam  como  possibilidades  de  existência  que  levam  a  “outros  caminhos,  outros  destinos”                        
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(p.135).  Vale  ressaltar  que  tal  estrada  surge  não  apenas  como  cenário,  mas  também  como                            

função   ativa,   se   aproximando   de   uma   concepção   de   paisagem   como   experiência.   

Magno  analisa  a  narrativa  do  filme O  Caminho  para  as  Nuvens que  traz  a  trajetória  de                                

Romão,  um  pai  de  família  que  decide  percorrer  as  estradas  do  sertão  de  bicicleta,  e  junto  a  sua                                    

esposa  e  filhos  vai  em  busca  da  realização  do  desejo  de  trabalhar  no  Rio  de  Janeiro.  No  início                                    

da  viagem  a  família  para  em  uma  praça  denominada Praça  do  Meio  do  Mundo. Para  a                                

pesquisadora,  tal  local  simboliza  o  caminho  em  direção  aos  sonhos  dos  personagens  e                          

promove,  para  os  mesmos,  uma  espécie  de  libertação  de  suas  identidades  sertanejas.  Esse                          

movimento   nos   remete,   assim,   ao   conceito   de    não   lugar    de   Marc   Augé   :  

Segundo  Marc  Augé,  o  não  lugar  não  possibilita  a  constituição  de  identidades.  A                          
mobilidade  social,  principalmente  as  migrações  populacionais  e  o  imenso  fluxo  de                      
bens,  informação  e  serviços,  é  acompanhada  da  produção  de  não  lugares,  espaços                        
efêmeros  de  ocupação  provisória  por  pessoas  em  trânsito  e,  muitas  vezes,  solitárias.                        
Não  lugares  são  os  aeroportos,  vias  expressas  ou  autoestradas,  salas  de  espera,                        
centros  comerciais,  estações  de  metrô,  campos  de  refugiados,  supermercados,                  
espaços  ocupados  pelos  sem-teto  etc.  O  não  lugar  é  o  palco  da  construção  de  uma                              
individualidade,  justificada  pela  luta  pela  sobrevivência,  e  da  perda  da  identidade                      
local.  Todavia,  pelo  que  demonstram  os  filmes,  podemos  perceber  que  o  não  lugar                          
tem  potencial  socializador.  Cada  personagem,  em  seu  deslocamento,  ainda  que                    
centrado  no  objetivo  de  sua  busca,  desenvolve  relacionamentos  em  seu  percurso,  o                        

qual,  por  sua  vez,  compõe  a  própria  temática  das  narrativas  em  desdobramento.                        
(AUGÉ,   1994,   p.   73-74   APUD   MAGNO,   2010,   P.   5   )  

 

Na  trama,  a  praça  funciona  como  um não  lugar  por  se  configurar  como  uma  espécie                              

de  portal  que,  localizado  remotamente  à  beira  da  rodovia,  é  usado  pelos  personagens  para  se                              

libertar  do  pertencimento  ao  seu  território  de  origem  e  para  se  lançarem  rumo  a  outras                              

vivências.  De  acordo  com  Magno,  o  filme  toca  na  questão  da  migração  recorrentemente                          

representada  pelo  imaginário  associado  à  figura  do  sertanejo,  mas,  no  entanto,  vai  além  disso,                            

através   da   ênfase   no   trânsito   dos   personagens.   

Para  a  autora,  o  efeito  que  a  estrada  e  sua  desterritorialização  causam  em  Romão  é  de                                

tal  grau  que  o  mesmo  não  se  sente  satisfeito  ao  chegar  em  seu  destino  e  apresenta  dificuldades                                  

para  se  adaptar  ao  emprego.  Sua  esposa  também  demonstra  descontentamento,  principalmente                      

quando  esta  percebe  que  sua  nova  moradia,  localizada  na  favela,  não  difere  da  antiga.  O  filme                                

termina  com  os  personagens  demonstrando  nostalgia  em  relação  às  lembranças  da  viagem,                        
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pois  o estar  em  trânsito  inscreve  neles  uma  experiência  mais  significativa  do  que  a  de  se  fixar                                  

em   territórios   que   são   sinônimos   de   opressão.  

Partindo  de  entendimentos  semelhantes,  Alessandra  Brandão  (2008)  escolhe  como          

objeto  de  análise  o  filme O Céu  de  Suely (2005) de  Karin  Aïnouz, que  conta  a  história  de                   

Hermila,  uma  jovem  que,  retornada  de  São  Paulo,  transita  pela  sua  cidade  natal,  a  fictícia                

Igatú  localizada  no  interior  do  Ceará.  Brandão  considera  que  o  desenho  que  a  obra  faz  em                 

relação  ao  percurso  realizado  pela  protagonista  sugere  uma  defesa  da  experiência  subjetiva  e              

da  biopotência  que  a  itinerância  é  capaz  de  carregar.  Assim  como,  paralelo  a  isso,  nos  remete                 

a  possibilidades  de  percepção  que  ultrapassam  as  lógicas  de  representação  tradicionais  que             

muitas   vezes   são   elucidadas   pelo   contexto   sertão.   

Vemos  também  na  obra  a  recorrência  da  criação  dos  lugares  fictícios,  também  presente              

em  outros road  movies ,  pois  se  em  O Céu  de  Suely  temos  Igatú,  em O  Caminho  para  as                      

Nuvens temos  A  praça  do  meio  do  mundo  e,  em Árido  Movie  o  vilarejo  de  Vale  do  Rocha.                                    

Diante  disso,  estamos  lidando  com  indícios  de  que  esses  filmes  se  propõem  a  falar  sobre  o                                

sertão  a  partir  de  certa  consciência  a  respeito  da  artificialidade  das  construções  em  torno  desta                              

paisagem,  sobretudo  no  sentido  de  serem  mais  um  fruto  do  imaginário  social  do  que  uma                              

referência   física   ou   geográfica   representada   de   fato.  

Segundo  Brandão,  Igatú  sempre  se  apresenta,  na  visão  de  Hermila,  através  da             

possibilidade  de  partida.  A  protagonista  se  nega  a  fixar  uma  referência  e  caminha  angustiada               

pelos  locais  que  para  ela  já  não  fazem  mais  sentido.  A  relação  dela  com  o  lugar  é  de  uma                    

ordem  quase  suspensa,  não  se  filiando  a  nada,  vagando  por  lugares  de  passagem  como  a                

estrada,  estações  de  trem,  rodoviária,  postos  de  gasolina,  e  se  entorpecendo  através  do  uso  de                

drogas.  A  trama  não  apresenta  grandes  acontecimentos,  tudo  parece  estar  dado  e  ser  recoberto               

pela  aura  de  tédio  e  tristeza  que  a  personagem  apresenta.  Mesmo  os  eventos  pelos  quais  ela                 

passa  parecem  não  conseguir  abalar  a  moça  que  continua  a  seguir  sua  marcha  com  os  olhos                 

adiante,  talvez  vislumbrando  sua  existência  longe  dali.  Tudo  chega  até  o  espectador  de  uma               

forma  entorpecida  e  apenas  acompanhamos  seu  cotidiano  em  um  ritmo  e  movimentos  quase              
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sempre  vagarosos.  Ao  final  do  filme  ela  viaja  novamente,  pois  escolhe  não  fazer  parte  do                

território   que   lhe   oprime   enquanto   mulher .   33

Essa  relação  que  a  personagem  estabelece  com  a  cidade  reverbera  uma  fragmentação             

dos  discursos  sobre  regionalidade  e  abre  espaço  para  a  possibilidade  da  existência             

individualizada.  A  autora  reflete  sobre  as  identidades  que  aparecem  vinculadas  a  temas  como              

os  da  nacionalidade,  subjetividade  e  gênero,  e,  desse  modo,  propõe  uma  investigação  de  como               

os  deslocamentos  se  configuram  enquanto  uma  libertação  das  relações  de  poder  envolvidas             

nas  noções  de  pertencimento.  Ao  fazer  um  paralelo  com  as  ideias  de  Deleuze  e  Guatarri  a                 

respeito  da  subjetividade  esquizo,  Brandão cita  Perbalt  (2008)  que  faz  de  uma  leitura  de               

Deleuze  e  Guatarri  para  afirmar  que  "o  nômade,  como  o  esquizo,  é  o  desterritorializado  por                

excelência,  aquele  que  foge  e  faz  tudo  fugir.  E  que  faz  da  própria  desterritorialização  um                

território   subjetivo".   (PERBALT,   2006    apud   BRANDÃO   2008   p.   93)  

Figura   6   –   Cenas   da   protagonista   de    O   céu   de   Suely    caminhando   por     Igatú.  

Fonte:   <https://www.youtube.com/watch?v=XOV1fFLvpwE>  

O  deslocamento  a  pé  que  a  personagem  de O Céu  de  Suely realiza  por  Igatú  também  é                  

ressaltado  por  Brandão  como  uma  alternativa  diante  da  tendência  totalizadora  de            

representação,  pois  sua  visão  fragmentada  e  andarilha  constrói  para  o  espectador  uma  relação              

diferente  com  o  espaço.  A  autora  comenta  essa  característica  do  filme  em  relação  ao  modo                

como  as  produções  brasileiras  trabalham  na  forma  de  contextualização  dos  sujeitos  nos             

espaços,   sobretudo   daqueles   que   se   encontram   em   lugares   sociais    outros :  

Sem  intentar  reducionismos,  pode-se  dizer  que  o  sertão  do  cinema  brasileiro            
contemporâneo  recusa  a  prática  totalizante  do  olhar  divino,  que,  nos  grandes  centros             
urbanos,  tende  a  oferecer  o  panóptico  das  favelas,  ou  dos  presídios,  compactando-os             
num  plano  homogeneizador  antes  de  estilhaçá-los  no  seu  labirinto  de  'monstros',  em             

33Abandonada  pelo  pai  do  seu  filho,  se  vê  cobrada  pela  avó  a  ter  uma  postura  de  mãe  que  aparentemente  não                     
condiz  com  seu  desejo.  Também  é  vista  com  maus  olhos  pelos  habitantes  do  lugar  ao  decidir  rifar  a  si  mesma,                     
dando   ao   ganhador   o   direito   a   uma   noite   com   ela,   no   intuito   de   obter   dinheiro   para   novamente   ir   embora.   
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guerra  contra  Teseus  uniformizados  ( Carandiru, 2002  e Tropa  de  Elite, 2007).  Por             
outro  lado,  as  localidades  do  sertão  contemporâneo  têm  se  dado  pelo  olhar  de  baixo,               
na  experiência  andarilha,  viajante,  subjetivada  na  caminhada,  no  trânsito  de           
personagens,  que  percorrem  a  cidade  e  a  geografia  descampada  do  entre-lugar  do             
sertão,  mapeando  subjetividades  líquidas,  como  em Baile  perfumado,  Árido  movie,           
Cinema,  aspirinas  e  urubus,  O  caminho  das  nuvens,  O  céu  de  Suely. (BRANDÃO,              
2008,   p.   92)  

 

No  que  diz  respeito  ao  papel  do  Cinema  frente  à  construção  dos  olhares  sobre  os                

espaços  simbólicos  de  alteridade,  Cezar  Migliorin  (2010)  afirma  que  “ a  busca  de  uma              

maneira  de  abordar  o  mundo,  de  estar  em  contato  com  outras  vidas  e  outros  espaços  nunca                 

esteve  tão  próxima  de  um  problema  estético”  (p.  10).  Desse  modo,  o  autor  se  dedica  a  tentar                  

responder  como  é  possível  abarcar  as  multiplicidades  presentes  nos  modos  de  subjetivação  e              

“como  estar  com  esses  outros  sem  que  eles  sejam  parte  de  uma  unidade  que  religa  as  suas                  

singularidades  de  maneira  homogeneizante  em  torno  de  linhas  consensuais.”.  (MIGLIORIN,           

2010,  p.  10)  Migliorin  acredita  que  a  imagem  não  deve  conter  em  si  uma  significação  de                 

sentido  fechada,  mas  deve  trabalhar  para  realizar  dobras.  Assim  considera  que  as  imagens  que               

carregam  tudo  que  se  pode  dizer  ou  ver  sobre  um  evento  param  de  funcionar  enquanto                

potência.  

O  autor  defende,  portanto,  que  quanto  mais  frouxa  e  fragmentada  a  linguagem             

escolhida,  mais  rica  a  proposta  desse  contato  com  o  outro.  Em  sentido  semelhante,  Alessandra               

Brandão  vê  como  potencial  a  trajetória  errante  que  a  personagem  Hermila  realiza,  de  modo               

que  esse  “corpo  à  deriva,  ondulante,  sem  rumo  certo”  (p.  81)  apresenta  a  proposta  afirmativa                

do   cinema   de    fluxo    que,   por   sua   vez,   dialoga   com   as   características   defendidas   por   Migliorin.   

 

 

2.3   O    sertão-mar  

 

Lúcia  Nagib  (2002a)  acredita  que  algumas  características  de  obras  recentes  sobre  o                        

sertão  podem  ser  entendidas  como  responsáveis  por  deflagrar  o  surgimento  de  um  novo                          

gênero  fílmico  que  autora  vem  chamar  de árido  movie ,  sendo  que,  para  ela, Baile  Perfumado                       

deve  ser  considerado  como  o  filme  fundador.  São  obras  que  na  opinião  da  autora  acabam                
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dissolvendo  a  dicotomia  “sertão-litoral”,  à  medida  que  realizam  uma  “aproximação  do  Brasil             

através  de  um  instrumental  internacionalizado,  globalizado,  alheio  ao  purismo  do  projeto            

nacional   que   alimentou   o   início   do   Cinema   Novo”   (NAGIB,   2002a,   p   157).  

A  referência  ao  mar  é  trazida  por  Ismail  Xavier  em  seu  livro Sertão  Mar:  Glauber                

Rocha  e  a  estética  da  fome (1983)  onde  faz  uma  leitura  de  como  o  Cinema  Novo  se                  

desenvolve  a  respeito  das  questões  de  representação  nacional  e  regional  e  como  realiza  isso               

dentro  de  sua  proposta  política.  Nesse  sentido,  o  autor  parte  da  obra Deus  e  o  Diabo  na  Terra                   

do  Sol, mais  especificamente do  trecho  onde  o  beato  Sebastião  realiza  a  profecia  de  que “-  o                   

sertão   vai   virar   mar,   e   o   mar   vai   virar   sertão” .   

De  acordo  com  Xavier , Glauber  Rocha  constrói  um  discurso  marxista  contra  a                 

desigualdade  social  brasileira  que  é  representada  pela  oposição  litoral-sertão.  Segundo  o            

teórico  esse  dualismo  também  se  faz  presente  na  referência  à  simbologia  bíblica             

inferno-paraíso.  Os  ideias  de  revolução  ficam  ainda  mais  evidentes  quando  o  personagem  dá               

continuidade  ao  discurso  através  das  seguintes  palavras: “-  o  homem  não  pode  ser  escravo  do                        

homem”; “-  quem  é  pobre  vai  ficar  rico  no  lado  de  Deus,  e  quem  é  rico  vai  ficar  pobre  nas                                        

profunda   do   inferno”.   

Dentro  da  citação  ao  paraíso  colocado  como  lugar  referente  equivalente  ao  mar                        

(inferno-sertão  /  paraíso-mar)  Xavier  reconhece  a  pertinência  de  uma  observação  feita  por                        

Sérgio  Buarque  de  Holanda  (1977)  que  entende  o  mar  como  um  mito  nacional  totalizador.                            

Essa  simbologia  tem  sua  origem  histórica  nas  expedições  colonizadoras  que,  ao  chegarem  nas                          

praias  das  terras  brasileiras,  viram  aqui  o  paraíso  descrito  no Gênesis.  Tal  noção  toca,                            

igualmente,  no  nosso  imaginário  de  identidade  e  nas  nossas  tentativas  de  afirmação  cultural                          

sempre   atravessadas   pela   presença   estrangeira   do   colonizador.   

Para  Nagib  (2002a),  em Deus  e  o  Diabo  a  proposta  de  Glauber,  que  coloca  o  sertão                                

como  reivindicante  de  uma  luta  de  classe  em  relação  ao  litoral,  corrobora  com  a  perspectiva                              

dualista  que  separa  o  sertão  e  o  litoral,  trazendo  o sertão como  mais  um  tipo  de  mito                                  

totalizador  que  passa  a  ser  representado  como  um  lugar  mítico  e  isolado.  No  entanto,  segundo                              

a  autora,  os  filmes  recentes  acabam  rompendo  tal  misticismo,  de  modo  que  o  mar,  enquanto                              
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representante  das  influências  estrangeiras  no  contexto  sertanejo,  passa  a  ser  constituinte  das                        

imagens   dessa   paisagem.   

A  profecia  de  Glauber  passa  então  a  se  tornar  impossível  de  ser  cumprida  já  que  não                                

ocorre  a  transformação  do  sertão  em  mar  ou  o  surgimento  do Sertão  Mar  (presente  nos                              

estudos  de  Ismail  Xavier),  mas  uma  posterior  mistura  entre  esses  dois.  Podemos  então                          

acrescentar   um   hífen   para   simbolizar   a   confluência   entre   as   duas   coisas:   O    sertão-mar.   

É  possível  considerar  que  esse  sertão-mar,  aparentemente,  é  promovido  pelos árido                      

movies,    em   concordância   com   o   comentário   de   Nagib   a   respeito   de    Baile   Perfumado :  

Não  há  mais  sertão  como  cosmos  fechado,  lugar  de  isolamento.  Tudo  circula,  se              
insere  em  circuitos  de  troca.  Sertão  e  litoral  revelam  suas  conexões  sinalizadas  por              
produtos  variados,  do  perfume  à  garrafa  de  uísque  no  acampamento  cangaceiro  de             
Lampião  e  Maria  Bonita,  da  sala  escura  do  cinema  da  cidade  ao  cineasta  que  filma                
os   cangaceiros   em   pleno   sertão”.   (NAGIB,   2002,   157)  

 
 

Percebemos  a  presença  simbólica  do  mar  nas  cenas  em  que  o  filme  opta  por  ambientar                              

uma  paisagem  sertaneja  enfeitada  pelas  águas  esverdeadas  do  rio,  e  a  relação  dialógica  com  os                              

aspectos  estrangeiros  também  pode  ser  evidenciada  pelo  acréscimo  à  cena  da  trilha  sonora                          

instrumental de Chico  Science  &  Nação  Zumbi ,  pois  a  banda  é  conhecida  por  incorporar                         
34

uma  multiplicidade  de  referências  em  seus  trabalhos  experimentais.  Com  isso,  assistimos  a                        

um   sertão   que   atravessa   o   mar.   

 
Figura   7   –   Imagens   do   Rio   em    Baile   Perfumado.      Figura   8   –   Lampião   e   Maria   Bonita    retornando   do   cinema  

Fonte:   <https://www.youtube.com/watch?v=jatkxXWQrjY>  

A  presença  estrangeira  se  inscreve  fortemente,  pois  assim  como  em Baile  Perfumado               

há  um  fotógrafo  libanês  que  contracena  com  o  personagem  de  Lampião,  em Cinemas,                          

34  A   música    Sangue   de   Bairro    do   álbum    Afrociberlia    (1997) .    
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Aspirinas  e  Urubus um  sertanejo  protagoniza  a  história  lado  a  lado  com  um  alemão.  De  modo                                

semelhante,  quando  o  personagem  de  Lampião  utiliza  produtos  importados  para  aparecer                      

como  o  Rei  do  Cangaço  o  filme  deflagra  o  sertão  por  meio  de  um  modelo  multirreferencial                                

global,  que  se  dá  através  das  trocas,  ou  da  transculturalidade  que  também  se  inscreve  nos                              

corpos.   

O  fenômeno sertão-mar, dentro  de  tais  termos,  também  remete  ao  lugar  do             

entre-fronteiras na  medida  em  que  gera  estranhamentos  e  reposiciona  os  sujeitos  em  torno  do                       

espaço  simbólico  sertanejo .  Podemos  ver  isso  nos  filmes,  como  por  exemplo  no  movimento                 

de  retorno  para  o  sertão  realizado  por  Hermila  de O  Céu  de  Suely ou  de  Jonas  em Árido                                    

Movie, onde  os  personagens  se  veem  em  uma  relação  de  enfrentamento  entre  a  paisagem                            

sertaneja  e  as  múltiplas  referências  que  cada  um  passa  a  carregar  consigo.  Tudo  isso  é                              

explicitado  quando  esses  personagens  estão  a vagar  pelo  sertão,  tentando  resolver,  cada  um  ao                     

seu  modo,  suas  questões  internas,  ao  mesmo  tempo  que  não  reconhecem  suas  personalidades              

como   totalmente   referenciadas   ao   pertencimento   do   lugar.   

Brandão  afirma  a  existência  da  ambiguidade  nos  espaços  de  troca  pois  estes  geram              

experiências  que  constroem  instabilidades  que,  simultaneamente,  unem  e  afastam,  conectam  e            

desconectam,  configurando-se  “portanto,  como  espaço  de  conflito  entre  eu/outro,  espaço           

exterior/espaço  interior  e  a  multiplicidade  de  identidades  que  germinam  dessas  zonas  de             

enfrentamento”.  (FRANÇA  2003  p.  21  apud  BRANDÃO,  2008  p.  95)  Desse  modo,  a  autora               

ressalta  como  o  trânsito entre-fronteiras  presente  nos  filmes  de  viagem  exerce  uma  função  no               

contato   entre   o    eu    e    outro:   

Há  um  conjunto  de  filmes  que  deslocam  questões  de  identidade  e  subjetividade  na              
porosidade  das  fronteiras,  gerando,  com  o  fluxo  da  viagem,  a  via  dupla  do  limiar,               
que  sintetiza  o  espaço  de  (des)encontro  do  próprio  e  do  alheio,  intensificando  o              
debate  sobre  os  sujeitos  que  são  produzidos  na  rede  de  imagens  transculturais  de              
certo   cinema   contemporâneo.   (BRANDÃO,   2008   p.   91)  

 

De  acordo  com  Claúdio  Ribeiro  (2015),  o entre-lugar exerce  efeito  principalmente  em             

relação  aos  grupos  subalternos  que,  a  partir  da  posição  do  estar  entre  fronteiras, fazem               

emergir  subjetividades,  pois  encontram,  na  relação  fronteiriça,  mais  facilidade  para  estranhar            

as  posições  culturais  reguladoras  e  assim  realizar  escolhas  a  partir  desse  tensionamento.             

Nesse   sentido,   o   autor   retoma   as   ideias   de   Bhabha   para   definir   melhor   esse   conceito:  
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O  conceito  de  entre-lugar,  formulado  por  Bhabha,  está  relacionado  à  visão  do  modo              
como  os  grupos  subalternos  se  posicionam  frente  ao  poder  e  como  realizam             
estratégias  de  empoderamento.  Tais  posicionamentos  geram  entre-lugares  onde         
parecem  com  maior  nitidez  questões  de  âmbito  comunitário,  social  e  político.  Para  o              
autor,  essa  percepção  é  viabilizada  na  medida  em  que  são  ultrapassadas  as narrativas              
ordinárias  e  que  se  entra  nos  conflitos  e  nas  aproximações  surgidas  em  função  das               
diferenças  culturais,  com  todas  as  subjetividades  inerentes  desses  conflitos.  A           
posição  de  fronteira  permite  maior  visibilidade  das  estruturas  de  poder  e  de  saber,  o               
que  pode  ajudar  na  apreensão  da  subjetividade  de  povos  subalternos.  (BHABHA,            
2001   p.   26   APUD   RIBEIRO,   2015,   p.   165)  

 

Para  Brandão  o  campo  do entre-fronteiras  se  relaciona  com  a  biopolítica  dos  corpos.              

Através  dele,  o  sertanejo  deixa  sua  condição  de  resistente  às  mazelas  para  transitar  nas               

diversas  culturas  e  se  reinventar  enquanto  sujeito  globalizado,  e  assim  é “ (re)politizado  na  sua               

autoavaliação”  (BRANDÃO,  2008  p.  94).  Segundo  Brandão,  quando  Hermila  usa  o  nome  de              

Suely  ela  carrega,  dentro  de  si,  as  duas  referências  de  identidade,  pois  “parte-se  no  duplo  de  si                  

mesma,  ao  metamorfosear-se  em  Suely,  no  momento  em  que  decide  rifar-se  para  financiar  a               

nova  viagem”  (p.  96).  Para  a  autora,  esse  duplo  se  inscreve  através  do  corpo  da  personagem                 

que,  quando  retorna  para  Igatu,  usa  parte  do  cabelo  preto  e  a  outra  parte  pintada  de  loiro  por                   

causa  da  moda  de  São  Paulo.  Nesse  sentido,  Brandão  afirma  que  a  vivência  da  viagem  é                 

refletida   na   subjetividade   da   personagem:   

A  viagem  que  transforma,  que  parte  o  sujeito  nos  espaços  de  identificação,  entre  o  lá                
e  o  cá,  o  eu  e  o  outro,  potencializa  a  constante  produção  de  identidades  do  sujeito                 
contemporâneo,  como  propõe  Stuart  Hall,  para  quem  a  identidade  é  "uma  questão  de              
tornar-se tanto  quanto  de  ser"  e,  portanto,  está  em  contínuo  processo  de  construção              
(2000:  706, grifo  do  autor). A  viagem,  pois,  carrega  em  si  a  potência  das               
transformações  identitárias,  expondo  sujeitos  cambiantes  no  fluxo  das  imagens  que           
atingem  o  espectador  como  potência  de  afiliação  desterritorializadora.  (BRANDÃO,          
2008   p.   96)  

 

Esse  constante  movimento  de  construção  das  identidades  relacionado  ao  “estar           

entre-fronteiras ”,  também  é  apontado  por  Brandão  como  semelhante  a  uma  atitude            

antropofágica.  Podemos  comparar  a  reflexão  com  a  tendência  dos árido  movies, ou dos road               

movies  sertanejos  percebidos  por  Meize  Lucas  (2012)  como  realizadores  de  fissuras  nas             

paisagens  sertanejas  tradicionais  a  partir  da  retomada  das  suas  próprias  imagens  canônicas.             

Como  a  de  Lampião  em Baile  Perfumado, no  foco  voltado  para  o  retorno  da  personagem  de  O                  

céu  de  Suely (ao  invés  de  focar  em  sua  migração),  ou  na  protagonista  que  enfrenta  a  falta  de                   

água  na  capital  por  conta  do  racionamento  e  se  desloca  em  direção  ao  sertão,  como  em Árido                  
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Movie. Em  um  sentido  parecido,  Müller  também  comenta  uma  inversão  nos  papéis  do              

sertanejo  e  do  estrangeiro  em Cinema,  Aspirinas  e  Urubus ,  de  modo  que  o  sertanejo  se                

apresenta  sarcástico  e  o  estrangeiro  um  ingênuo  e  sonhador  que  vê  no  sertão  uma  boa  rota  de                  

fuga  diante  as  mazelas  da  guerra.  De  antemão,  também  é  possível  afirmar  que  todos  esses                

temas  como o  fluxo ,  o não  lugar ,  o entre-lugar ,  o entre-fronteira ,  o transcultural e  o                

antropofágico  também  se  fazem  presentes  na  narrativa  de Viajo  Porque  Preciso,  Volto  Porque              

Te   Amo.  
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3.  A  NARRATIVA  ERRANTE  DE VIAJO  PORQUE  PRECISO,  VOLTO  PORQUE  TE            

AMO    DIANTE   DA   ALTERIDADE  

 
“Multicoloridos   cérebros,   multicoloridos,   sintonizam,   emitem   longe.   Cascos,   cascos,   cascos.  

Multicoloridos   homens,   multicoloridos,   andam,   sentem,   amam   acima,   embaixo   do   mundo.  
Cascos,   caos,   cascos,   caos.   Imprevisibilidade   de   comportamento,   o  

leito   não   linear   segue   para   dentro   do   universo.”   
(Chico   Science   e   Lúcio   J.   M.   de   Oliveira)  

 

A  partir  do  momento  em  que  temos  o  objetivo  de  analisar  como  o  filme  Viajo  Porque                 

Preciso,  Volto  Porque  Te  Amo de  Karim  Aïnouz  e  Marcelo  Gomes  (2009)  se  articula  para                

desenvolver  o  tema  do  sertão  nos  deparamos  com  algumas  questões  relacionadas  a  tal              

escolha,  já  que  adentramos  na  questão  temática  ou  de  conteúdo.  Jacques  Aumont  e  Michel               

Marie  (2004)  afirmam  que  o  estilo  de  análise  que  se  volta  para  a  temática  dos  filmes  é  um  dos                    

mais  generalizados  e  que  apesar  de  ser  principalmente  encontrado  em  textos  de  imprensa  ou               

de  crítica  há  uma  crescente  quantidade  de  produções  universitárias  que  se  dedicam  a  essa               

tarefa.  Aumont  e  Marie  afirmam  que  não  existe  um  método  padrão  para  a  realização  de  uma                 

análise  fílmica,  sendo  inclusive  importante  a  existência  de  uma  diversidade  de  métodos,  tanto              

quanto  a  da  própria  variedade  de  teorias  a  respeito  do  Cinema.  No  entanto,  os  autores                

consideram  que  há  um  repertório  de  cuidados  a  serem  tomados  com  este  tipo  de  proposta                

analítica  para  que  seja  mantida  a  qualidade  acadêmica  das  produções.  Nesse  sentido,  alertam              

principalmente  para  o  perigo  de  o  analista  se  furtar  da  materialidade  fílmica  em  detrimento  de                

discussões   que   ultrapassam   em   demasiado   a   proposta   da   obra.   

Para  Francis  Vanoye  e  Anne  Goliot-lété  (2012,  p.15),  quando  o  analista  se  volta  para  o                

filme  este  deve  ser  considerado  como  “o  ponto  de  partida  e  o  ponto  de  chegada”  .  Com  isso,                   

os  autores  querem  dizer  que  é  preciso  primeiro  um  movimento  de  desconstrução  do  filme,               

através  de  uma  decupagem  minuciosa  dos  seus  aspectos  materiais  e  técnicos,  para,  a  partir               

daí,  realizar  o  movimento  inverso  de  interpretação  que  leva  a  uma  reconstrução  da  obra.  É                

nesse  segundo  momento,  o  da  reconstrução,  que  aquele  que  analisa  também  trabalha  como              

uma  espécie  de  autor,  disso  decorrem  as  diversas  interpretações  possíveis  para  uma  mesma              

obra.  

No  que  diz  respeito  à  questão  da  “noção  de  conteúdo”  do  filme,  Aumont  e  Marie                
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propõem  um  cuidado  quando  afirmam  ser  necessário  pontuar  de  maneira  clara  que  não  há               

existência  de  significado  sem  que  o  mesmo  seja  produzido  através  da  forma.  Para  tanto,               

demonstram  que  temos  exemplos  de  discussões  nesse  sentido  desde  uma  fase  precoce  da              

teoria   do   cinema,   como   nas   formulações   de   Eisenstein,   Bazin   e   nas   de   Christian   Metz:  

Metz  declara  que  o  verdadeiro  estudo  do  conteúdo  de  um  filme  supõe             
necessariamente  o  estudo  da  forma  do  seu  conteúdo,  “senão,  já  não  é  do  filme  que  se                 
fala,  mas  dos  problemas  mais  genéricos  aos  quais  o  filme  deve  o  seu  material  de                
partida,  e  que  não  devem  confundir-se  minimamente  com  seu  conteúdo  próprio;  este             
reside  antes  no  coeficiente  de  transformação  que  o  filme  impõe  a  esses  conteúdos.”.              
(METZ,   1972    APUD    AUMONT   e   MARIE,   2009)  

 

Uma  vez  que  a  forma  é  entendida  como  uma  espécie  de  instância  enunciadora  do               

conteúdo,  ainda  nos  resta  a  tarefa  de  encontrar  um  modo  de  abordar  adequadamente  este               

conteúdo,  no  que  diz  respeito,  sobretudo,  a  uma  análise  que  se  propõe  a  desenvolver  uma                

perspectiva  temática,  visto  que  a  divisão  entre  formato  e  tema  se  trata  de  um  movimento                

artificial  necessário  à  realização  da  análise.  Nesse  caso,  Aumont  e  Marie  acreditam  que,              

diante  da  tarefa  controversa  de  analisar  o  tema  de  um  filme,  o  foco  na  narrativa  se  apresenta                  

como   uma   boa   possibilidade   de   trabalho.   

Em  termos  práticos,  se  trata  de  compreender  a  narrativa  como  uma  lógica  ordenadora              

passível  de  ser  identificada  a  partir  de  um  debruçar-se  sobre  o  estilo  de  funcionamento  da                

obra.  Quando  identificada  e  devidamente  justificada,  tal  estrutura  pode  ser  considerada  como             

um  todo  que  conforma  e  sustenta  as  propostas  do  filme .  Quando  usamos  aqui  a  expressão                35

“lógica  ordenadora”,  nos  referindo  a  uma  espécie  de modus  operandi  que  organiza  a  narrativa,               

é  importante  salientar  que,  com  isso,  não  necessariamente  estamos  aderindo  a  um  tipo  de               

estudo   estruturalista  36

A  compreensão  dos  caminhos  escolhidos  para  a  abordagem  temática  pode  assim            

35  Nesse  sentido,  Aumont  e  Marie  falam,  portanto,  em  uma  “análise  estrutural  da  narrativa”  (AUMONT  e                 
MARIE,  2009  p.  62).  Os  autores  afirmam  que  “a  análise  estrutural  em  geral,  é  em  grande  parte  para  obviar  essas                     
dificuldades  da  análise  temática,  e  para  remediar  o  excesso  de  arbitrariedade  no  qual  ela  por  vezes  repousa,  que                   
se  elaboraram  modelos  gerais  de  análise  narrativa”  (idem).  Por  fim,  concluem  que,  no  entanto,  tal  perspectiva                 
deve  ser  usada  apenas  em  casos  pontuais,  mais  a  nível  de  um  estudo  “funcional”  da  obra,  como  em  casos  de                     
estudos   comparativos   entre   dois   filmes   por   exemplo.   
36  Aumont  e  Marie  (2009,  p.  62)  também  citam,  nesse  sentido,  a  proposta  de  Bellour  de  análise  fílmica  que  é                     
descrita  pelos  autores  como  uma  exceção  de  funcionamento  para  a  complicada  “análise  estrutural”  proposta               
inicialmente  por  Claude  Lévi-Strauss  no  campo  da  antropologia  e  inspirada  na  teoria  de  Lacan,  que  afirma  que  o                   
“inconsciente  é  estruturado  como  uma  linguagem”.  Essa  perspectiva  posteriormente  se  viu  aplicada  à  análise  de                
obras   artísticas,   como   por   exemplo   aos   filmes,   e   pode   ser   identificada   na   obra   de   Christian   Metz.  
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depender  de  elementos  narrativos  como  a  enunciação . De  acordo  com  Vanoye  e  Goliot-lété              

(2012)  a  enunciação  diz  respeito  ao  movimento  que  o  filme  realiza  para  se  expressar  em                

formato  de  narrativa.  Os  autores  citam  Marc  Vernet  (1975)  que  define  a  enunciação  através  de                

uma  relação  direta  com  o  próprio  ato  construtor  narrativo,  ou  seja,  diz  respeito  aos  recursos                

expressivos  utilizados  para  contar  a  história.  Tais  recursos  enunciativos  podem,  por  exemplo,             

variar  entre  duas  narrativas  fílmicas  distintas  que  tenham  partido  de  um  mesmo  roteiro              

original .  O  autor  afirma  ainda  que  uma  narrativa  muitas  vezes  se  faz  analisável  graças  aos                37

indícios   deixados   pela   enunciação.  38

Gaudreault  e  Jost  (2009),  por  sua  vez,  falam  sobre  as  marcas  de  enunciação  que  o                

filme  vai  produzindo  a  depender  de  como  as  informações  se  organizam  dentro  da  história  para                

serem  transmitidas  ao  espectador.  Para  os  autores,  se  em  determinados  tipos  de  filmes              

documentais,  como  nas  reportagens,  isso  é  direcionado  por  um  narrador,  nas  narrativas  de              

ficção  geralmente  “há  um  grande  imagista  fílmico  (explícito,  extradiegético  e  invisível)  que             

manipula   o   conjunto   da   trama   audiovisual”.   (GAUDREAULT;   JOST,   2009,   p.   66)  

A  esse  respeito,  Luiz  Carlos  Oliveira  Jr.  (2013)  afirma  que  nos  filmes  modernos  essa               

instância  narrativa  se  vincula  principalmente  ao  trabalho  autoral  que  é  elaborado  pelo             

cineasta.  No  entanto,  em  algumas  obras  mais  recentes,  que  costumam  ser  identificadas  como              

filmes-dispositivos ele  observa  que o  processo  enunciativo  se  modifica  um  pouco.  Segundo  o              

autor,  nestes  casos  o  cineasta  se  diferencia  de  alguém  que  apenas  manipula  a  linguagem               

fílmica  para  se  tornar  uma  espécie  de  mediador  entre  o  espectador  e  o  processo  narrativo  da                 

própria  imagem.  Neste  caso  o  conceito  de  narrativa  mais  apropriado  para  o  estudo  do               

filme-dispositivo  ou  do  Cinema  de  Fluxo  se  aproxima  das  ideias  de  Gilles  Deleuze  (1990),               

que  considera  que  a  narração  cinematográfica  se  desenrola  através  da  passagem  das  próprias              

imagens.  Assim  nos  aproximamos  da  conclusão  de  que  as  imagens  não  dizem  sobre  os               

acontecimentos,   mas   que   elas   são   os   próprios   acontecimentos.   (Parente,   2000,   p.   34.).  

Se  para  Metz  a  narratividade  se  pauta  em  uma  lógica  de  enunciado  linguístico,              

37  Me  refiro  a  “roteiro  original”  como  roteiro  primeiro  que  se  diferencia  do  “roteiro  adaptado”  que  seria  aquele                   
construído  posteriormente  de  acordo  com  as  propostas  específicas  do  filme,  que  por  sua  vez  já  passa  a  carregar                   
marcas   da   enunciação   autoral.  
38  Vanoye  e  Goliot-lété  (2012)  comentam  nesse  caso  defendem  que  a  enunciação  não  deve  ser  vista  enquanto                  
uma  marca,  mas  sempre  como  “um  agente”.  (p.  39).  Nesse  sentido,  os  autores  afirmam  que  Vernet  (1975)                  
dialoga  com  a  percepção  de  Christian  Metz  (1991)  que  fala  sobre  as  “configurações  enunciativas”  do  texto                 
narrativo   em    L'énonciation   impersonnelle,   ou   le   site   du   film    (1991).  
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Deleuze,  por  outro  lado,  acredita  que  as  imagens  não  devem  ser  compreendidas  como  signos               

que  remetem  a  sentidos  terceirizados,  pois  segundo  o  filósofo  francês  elas  já  carregam  a               

narratividade  em  si  mesmas.  Partimos  portanto  de  tal  lógica  de  conceituação  para  cunhar  a               

compreensão   de   narrativa   deste   trabalho.  

Talvez,  a  defesa  da  autonomia  da  imagem  defendida  por  Deleuze  nunca  tenha  estado              

tão  em  diálogo  como  se  encontra  em  relação  às  propostas  destes  filmes  das  últimas  décadas.                

Nesse  sentido,  Jean-Louis  Comolli  (2007)  fala  que  alguns  filmes  recentes  vêm  passando  por              

um  processo  de  minimização  nas  propostas  de  roteiros  bem  recortados,  sobretudo  daqueles             

que  oferecem  um  produto  acabado  onde  o  espectador  apenas  consome  as  imagens  que  se               

articulam  para  dar  sentido  ao  propósito  da  obra.  O  autor  compara  a  função  do roteiro  e  a  força                   

da  própria cena  que  por  sua  vez  passa  a  adquirir  maior  autonomia.  Para  Comolli,  o  dispositivo                 

coloca  os  sujeitos  sobre  um  “risco  do  real”  através  de  cenas  desenhadas  de  modo  tão                

inconclusivo   que   permitem   operações   advindas   das   percepções   externas.  

Segundo  Oliveira  Jr.,  o  que  vemos  emergir  em  algumas  obras  produzidas  a  partir  dos               

anos  2000  diz  respeito  principalmente  ao  modo  como  os  olhares  são  atravessados  pelas              

imagens,  sobretudo  como  um  contato  sensível  com  o  mundo  acaba  sendo  promovido  por              

estas.  Assim  os  filmes  deixam  de representar  a  realidade  para  nos apresentar  pequenos              

fragmentos  da  mesma.  Para  explicar  melhor  tal  fenômeno,  próprio  dos  filmes-dispositivos,            

Oliveira  cita  James  Cameron  (2009)  que  comenta  que  essa  nova  iminência  das  imagens              

cinematográficas  se  aproxima  de  tipo  de performance  capture pois  “o  corpo  digital  e  o  corpo                

real  se  fundem  em  um  só;  o  digital  se  acha  integrado  ao  mundo  fotorrealista,  ambos                

equalizados  na  mesma  textura”  (OLIVEIRA  JR;  2013,  p.  136).  Com  isso,  vemos  a  produção               

de  “uma  nova  matéria  plástica  que  torna  caduca  a  dicotomia  baziniana  entre  crença  na               

realidade  e  crença  na  imagem” (idem).  Nesse  caso,  vale  ressaltar  que,  de  certo  modo,  nos                

aproximamos  daquilo  que  Deleuze  vem  chamar  de imagem-tempo pois  são  narrativas  que  se              

abrem  para  uma  vidência  que  permite  uma  espécie  de  acesso  ao  mundo  através  das  imagens,                

em  oposição  ao  que  o  autor  considera  como  imagem-movimento  onde  as  imagens  aparecem              

tão  ancoradas  à  montagem  que  todos  os  eventos  que  se  dão  ver  são  partes  constituintes  da                 

produção   do   movimento   artificial   de   contar   uma   história.  

De  acordo  com  Stéphane  Bouquet  (2002a),  a  relação  com  a  imagem  é  portanto  de  uma                
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ordem  diferente,  voltada  para  a  experimentação  do  mundo  ou  para  o fluxo,  mais  do  que  para  a                  

realização  de  leituras  ou  interpretações  sobre  o  mundo  através  da  sobreposição  dos  planos.              

Diante  disso,  Oliveira  Jr.  comenta  como  esse  fluxo  se  diferencia  e  se  apresenta,  não  enquanto                

um  organizador  de  sentido  (estética  do  plano),  mas  como  promotor  de  potência  (estética  do               

fluxo)   (Oliveira,   2013,   p.150):  

A  estética  do  plano  pressupõe  a  possibilidade  de  uma  ordem  transcendente  dar  forma              
ao  real,  o  que  implica  uma  construção  tijolo  a  tijolo,  uma  fluência  dramática  e               
discursiva  obtida  pela  junção  de  unidades  significantes  (planos  que  se  somam  em             
cenas,  que  se  somam  em  sequências  e  assim  por  diante).  Um  cinema  que  reside  nos                
poderes  organizadores  da  abstração  racional  e  que  tem  seu  passado  ligado  a             
Hitchcock,  Lang  e  outros  cineastas  da  manipulação  total  da  diegese,  da  construção             
do  mundo  regido  pela  lei  da  organização  mental.  A mise  en  scène, na  estética  do                
plano  (Bouquet  cita  François  Ozon  como  exemplo),  consiste  em  organizar  o            
inorganizado,  estruturar  o  que  por  natureza  é  estruturado,  para  por  fim  construir  um              
sentido  ou  uma  emoção.  “Os  cineastas  do  plano  estão  do  lado  da  razão,  eles  praticam                
uma  arte  racional,  uma  arte  em  que  algo  se  dá  a  ver,  algo  a  que  Posin  chamava  de                   
belas  ideias”  ecoando  (conscientemente)  a eidos  (a  ideia,  a  forma).  Os  cineastas  do                
fluxo  (Hou  Hsiao-hsien,  Claire  Denis,  Wong  Kar-wai,  Gus  van  Sant,  Tsui  Hark),             
diferentemente,  não  captam  ou  recriam  o  mundo  segundo  articulações  de           
pensamento  que  se  fariam  legíveis  nos  filmes.  Eles  realizam  um  cinema  de  imagens              
que  valem  mais  por  suas  modulações  do  que  por  seus  significados.  A  tarefa  do               
cineasta  de  fluxo  consistiria  não  em  organizar  uma  forma  discursiva,  mas  em             
“intensificar  zonas  do  real”,  resguardando  do  mundo  um  estatuto  alegórico,  indeciso,            
movente.   (OLIVEIRA   JR.,   2013,   p.   144).  

  

Logo,  a  montagem  perde  seu  status  de  grande  organizadora,  pois,  a  linguagem,  como              

uma  produção  lógica  que  realiza  articulação  entre  os  planos,  passa  a  dar  lugar  a  um  plano  que                  

apresenta  força  individualmente,  como  fluxo  (Oliveira,  2013,  p.144).  Assim  “a  montagem  é             

reduzida  a  um  trabalho  mínimo:  trata-se  simplesmente  de  juntar,  como  vagões,  imponentes             

planos-sequências,  verdadeiros  blocos  de  granito  invisíveis”  (LALANNE,  2002,  p.6  ).  Para            

Oliveira  Jr.  quando,  no  cinema  de  fluxo,  o  cineasta  não  mais  visa  a  produção  de  um  discurso                  

ele  também  realiza  um  investimento  na  atualização  das  potências  das  imagens  que  é              

propiciado  justamente  pela  reformulação  do  papel  do  plano  dentro  da  narrativa.  Nesse             

sentido,  o  autor  comenta  a  percepção  de  Jean-Marc  Lalanne  (2002)  a  respeito  deste  tipo  de                

estruturação:  

O  plano  muda  de  estatuto,  já  não  é  “parte  do  todo”  ou  “a  menor  unidade  de                 
significação  do  cinema”,  mas,  antes,  um  recorte  “aleatório”  do  fluxo  irrefreável  das             
aparências  que  constituem  o  real  (ou  a  sua  ilusão).  A  montagem  não  salva  o  plano                
desse  caos  perceptivo  para  lhe  conferir  algum  sentido,  alguma  margem  de            
compreensão;  a  montagem  apenas  corrobora  a  desordem  empírica  dos          
acontecimentos.  A  mise  en  scène  se  acha  rarefeita  como  “gestão”  de  cena  pelo  fato               
(anterior)  de  que,  no  lugar  onde  costumeiramente  se  viam  cenas  bem  demarcadas,             
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com  contornos  exatos,  agora  se  apresentam  eventos  de  bordas  esfarrapadas,  eventos            
de   contornos   fluidos,   imprecisos.   (OLIVEIRA   JR.,   2013,   p.   151)  

 

Tal  imprecisão  nos  contornos  narrativos  fílmicos  nos  permite,  mais  uma  vez,  uma             

comparação  com  a  perspectiva  da  imagem-tempo  trazida  por  Deleuze.  O  filósofo  faz  um              

elogio  aos  filmes  que  apresentam  este  tipo  de  errância  pois  renunciam  às  conformações              

estruturadas  de  maneira  linear,  cena  à  cena  (imagem-movimento),  para  se  abrirem  a  um              

processo  que  permite  a  experiência  do  devir  por  meio  da  fluidez  do  estilo  caótico  presente  na                 

livre  disposição  entre  os  planos.  São  obras  que  se  encontram  em  escoamento  irregular  e  fértil                

em  relação  às  múltiplas  possibilidades  de  formulações  perspectivas.  Desse  modo,  entendemos            

que  mais  importante  do  que  desenvolver  um  sentido  dentro  do  filme,  o  foco  estaria  em                

propiciar  uma  determinada  experiência  de  fruição  para  o  espectador.  Assim,  como  já  é              

defendido  por  Bouquet,  outro  ponto  que  marca  uma  diferença  entre  o cinema-dispositivo  e  a               

lógica  anterior  do  cinema  de  autor  é  a  predominância  de  recursos  com  apelos  mais  afetivos  do                 

que   intelectuais.  

Para  Erly  Vieira  Jr.  (2014),  tudo  aquilo  que  se  apresenta  na  tela  durante  a  exibição  de                 

uma  obra  do  cinema  de  fluxo  é  feito  para  ser  experienciado  como  um  acontecimento               

instantâneo.  Nesse  sentido,  Oliveira  Jr.  afirma  que,  para  que  o  contato  com  a  imagem  se                

desenvolva  dentro  dessa  natureza  de  relação,  um  tom  é  estabelecido  para  o  ambiente  fílmico.               

Segundo  o  pesquisador,  é  só  a  partir  disso  que  o  filme  funciona  como  dispositivo,  passando  a                 

produzir  uma  narratividade  que  se  desloca  de  um  modo  quase  autônomo.  Oliveira  acredita              

que  é  neste  ponto  que  vemos  nas  obras  uma  diferença  em  relação  ao  trabalho  autoral  do                 

cinema  clássico  e  moderno,  já  que  nesse  caso  o  cineasta  se  dedica  à  intensificação  de  uma                 

atmosfera   que   estrutura   o   caminho   através   da   qual   as   imagens   vêm   a   emergir:  

No  filme-dispositivo,  não  há mise  en  scène  no  sentido  clássico  (decupar  uma  cena              
com  base  em  exigências  de  ordem  dramatúrgica)  nem  moderno  (reconstrução  da            
realidade  com  base  na  fragmentação)  mas,  antes  a  definição  de  uma  estratégia  visual              
capaz  de  reproduzir  acontecimentos  por  um  processo  de  narração  automático.  Uma            
vez  estabelecido  o  conceito  é  elaborado  o  dispositivo,  a  narrativa  se  faz  acontecer  ao               
passo  que  os  principais  movimentos  da mise  en  scène  clássica  se  baseiam  na              
intencionalidade   do   autor.   (OLIVEIRA,   JR.,   2013,   p.   137-138)  

 

O  cineasta  não  trabalha  mais  na  construção  de  uma mise  en  scéne que  diz  respeito  ao                 

mecanismo  de  regulação  e  controle  que  direciona  as  imagens  de  acordo  com  um  objetivo               
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específico  de  criar  determinado  sentido,  mas  seu  investimento  se  insere  na  busca  por              

intensificar  o  contato  sensível  do  espectador  com  as  imagens,  o  que  é  propiciado  justamente               

por   um   esforço   em   traçar   aberturas   de   sentido.   

A  promoção  de  uma  autonomia  para  as  imagens  não  significa  que  o  realizador              

renuncie  ao  seu  papel  criativo  dentro  da  narrativa,  mas  sim  que  ele  opta  por  assumir  uma                 

postura  de  “cineasta-artista”  (BOUQUET,  2005,  p.  160)  que  realiza  experimentações  formais           

 através  do  filme.  As  marcas  da  enunciação  autoral  também  não  são  apagadas  dentro  dos                39

filmes,  elas  apenas  se  deslocam  para  outros  tipos  de  elementos  se  fazendo  presente  desde  a                

própria  escolha  de  construir  uma  narrativa  mais  aberta,  até  nos  recursos  eleitos  para  a               

formulação   de   suas   propostas   de   experimentação.  

Segundo  Oliveira  Jr.,  os  traços  do  autor,  no  cinema  de  fluxo,  aparecem  na  tentativa  de                

promover  para  o  espectador  uma  experiência  que  se  assemelha  à  fruição  de  uma  instalação               

artística.  Para  isso,  os  cineastas  concebem  “seus  filmes  como  obras  atmosféricas,  ambientes             

sensoriais”  (OLIVEIRA  JR.,  p  138)  e  lançam  mão,  segundo  Oliveira  Jr.,  de  um conceito  que                

propicia   isso:  

No  cinema  dispositivo,  trata-se  de  fazer  surgir  um  mundo  se  valendo  de  um              
conceito,  invertendo  a  posição  clássica  do  cinema  de  autor,  que  consistia  em  criar              
forma  baseada  no  mundo.  O  dispositivo  visa  a  atualização  de  certas  potências,  e  não               
necessariamente  a  produção  de  sentido.  O  cineasta  abandona  a mise  en  scène  para  se               
tornar  um  instalador  de  ambiências  ou  um  provocador/intensificador  de  realidades.           
(OLIVEIRA,   JR.,   2013   p.   137-138)  

 

Estamos  nos  referindo  portanto  ao  movimento  que  o  cineasta  realiza  para  fazer  com              

que  a  narratividade  se  desloque  de  maneira  fluida,  sendo  composto  por  atitudes  estéticas              

previamente  instaladas  para  permitir  esse  tipo  de  deslocamento.  Assim,  nosso  trabalho  de             

compreender  os  enunciados  fílmicos  se  daria  através  de  uma  espécie  de  mapeamento  do              

conceito   elaborado   pelo   filme.  

Tal  noção  de  conceito  se  aproxima  de  uma  arquitetura  que  promove  determinada             

atmosfera  do  que  de  uma  trama  que  é  contada  através  da  linguagem.  É  possível  considerar                

que  no  conceito  reside  um  investimento  sobre  a  própria  plasticidade  do  material  imagético  no               

39  Bouquet  cita  como  exemplos  dessa  tendência  os  trabalhos  de  David  Lynch,  David  Cronenberg,  Hou                
Hsiao-hsien,   Tsai   Ming-liang,   Wong   Kar-wai   e   Abel   Ferrara.  
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intuito  de  intensificar  determinadas  sensações  ou  vidências  potencializadas.  Os  conteúdos  são            

muitas  vezes  mínimos,  no  entanto,  surgem  por  meio  de  imagens  que  adquirem  uma  densidade               

e  corporeidade  que  fazem  com  que  as  mesmas  se  desloquem  como  experiência  para  o               

expectador,  os  modos  de  chegar  a  isso  dependem  da  proposta  de  cada  diretor,  podendo  ser                

provocado   através   de   caminhos   diversos.   

Para  Denilson  Lopes  (2006),  as  obras  que  trazem  a  imagem  enquanto  narrativa  não              

apenas  dialogam  com  o  nosso  contexto  moderno  (com  sua  ampla  circulação  de  informações  e               

materiais  imagéticos)  como  também  promovem  uma  aproximação  fundamental  em  relação  à            

espectatorialidade  que  abandona  o  papel  distanciado  de  decifrar  a  trama  para  se  colocar  como               

parte   constituinte   do   processo   de   fruição   artística:  

A  experiência  não  é  apreendida  para  ser  repetida,  simplesmente,  passivamente           
transmitida;  ela  acontece  para  migrar,  recriar,  potencializar  outras  vivências,  outras           
diferenças.  Há  uma  constante  negociação  para  que  ela  exista,  não  se  isole.  Aprender              
com  a  experiência  é  sobretudo  fazer  daquilo  que  não  somos,  mas  poderíamos  ser,              
parte  integrante  de  nosso  mundo.  A  experiência  é  mais  vidente  que  evidente,             
criadora   que   reprodutora.   (LOPES,   2006,   p.   168)  

 

De  acordo  com  Lopes  há  filmes  que  realizam  um  processo  que  diz  respeito  a  uma                

transmissão  de  narrativas  sociais  que  se  dão  em  um  nível  que  o  foco  está  no  mínimo,  nas                  40

visões  fragmentadas  que,  voltadas  para  a  materialidade  da  experiência,  trazem  assim  à  tona              

forças  que  narram  através  de  um  viés  que  rompe  com  o  saberes  hegemônicos.  São  obras  que                 

despontam  para  uma  “necessidade  de  resgatar  o  afetivo,  o  corporal,  como  possibilidade  de              

comunicação,  para  além  de  posições  meramente  intelectualistas,  construtivistas  e  cerebrais,           

tão  presentes  na  teoria  e  produção  marcadamente  modernas  que  isolaram  a  arte  da  vida”.               

(LOPES,   2006,   p.   166)  

Através  de  trabalhos  que  potencializam  sensibilidades  presentes  na  simplicidade  dos           

gestos,  é  realizado  o  movimento  de  trazer  os  sujeitos  comuns  para  uma  experiência  estética               

criadora,  ou  (re)criadora,  principalmente  no  que  diz  respeito  às  vidas  ordinárias,  pois  são              

obras  que  encontram  caminho  através  de  banalidades  que  transgridem  as  lógicas  reducionistas             

40  Lopes  (2006)  afirma  que  apesar  de  fazer  esse  tipo  de  perspectiva  que  pensa  nas  narrativas  em  um  nível  de                     
transmissão  social,  ele  afirma  que  busca  encontrar  isso  na  própria  materialidade  da  obra  de  arte,  no  seus                  
processo  de  narratividade  interno  e  nos  recursos  estéticos  que  ela  disponibiliza  para  promover  trocas  com  o                 
espectador.(p.   )  
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sobre   determinados   grupos,   chegando   a   reverter   estereótipos.   

Diante  de  todas  essas  questões,  compreendemos  então  que  a  análise  da  narrativa  de              

fluxo  de Viajo  Porque  Preciso,  Volto  Porque  Te  Amo  permite  não  apenas  uma  investigação               

sobre  como  o  sertão  é  abordado  na  obra  como  nos  possibilita  entender  como  o  filme  se                 

desenvolve  enquanto  dispositivo  que  atualiza  o  espaço  de  alteridade  que  este  construto  ocupa.              

Isso  se  faz  possível  principalmente  quando  nos  debruçamos  sobre  as  escolhas  que  são  feitas               

para  a  realização  da  sua  narrativa  fluida,  sendo  possível  uma  pesquisa  em  torno  dos insights  e                 

sensibilidades   que   seu   estilo   é   capaz   de   causar   em   quem   assiste.   

  

 

3.   1    Mapeando   a   narrativa   de   fluxo   em    Viajo  

 

Viajo  Porque  Preciso,  Volto  Porque  Te  Amo é  uma  obra  realizada  com  imagens  de               

arquivo  de  um  outro  trabalho  dos  mesmos  autores,  o  documentário Sertão  de  Acrílico  Azul               

Piscina (AÏNOUZ  e  GOMES,  2004) . Viajo  reutiliza  as  cenas  desse  primeiro  filme  para               41

construir  uma  segunda  narrativa,  dessa  vez  ficcional.  A  obra  se  desenvolve  em  um  formato  de                

diário  de  viagem  com  imagens  basicamente  compostas  pelo  cenário  de  estradas  que  cruzam  as               

regiões  semiáridas  dos  Estados  de  Pernambuco,  Ceará,  Paraíba,  Bahia,  Sergipe  e  Alagoas,             

bem  como  de  algumas  cidades  próximas  a  tais  rodovias.  A  maneira  como  as  imagens  de  tais                 

cenários  é  abordada  dentro  do  filme  permite  uma  compreensão  de  que  a  obra  apresenta               

aspectos  que  podem  ser  caracterizados  como  próprios  de  uma  narrativa  de  fluxo,  de  modo  a                

provocar   interessantes   elaborações   que   merecem,   assim,   uma   atenção   particular.  

O  estilo  de  montagem  em  grandes  blocos  de Viajo  torna  um  pouco  mais  complexa  a                

tarefa  de  fragmentação  necessária  a  um  primeiro  momento  de  análise,  visto  que  as  imagens               

parecem  seguir  continuamente  através  de  planos  sequência  que  se  interligam  profundamente            

através  de  um  ritmo  fluido.  Nesse  sentido,  a  fluidez  da  obra  borra  os  limites  entre  uma  cena  e                   

outra  de  modo  que  muitos  dos  recortes  analíticos  acabam  sendo  feitos  de  modo  arbitrário,  sem                

no  entanto  deixar  de  oferecer  recursos  que  nos  levam  a  reconhecer  sua  proposta  enquanto  uma                

41  Link   para   o   filme:   < https://vimeo.com/69723393 >.  
 

https://vimeo.com/69723393
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rica  fonte  aberta  para  a  experienciação  artística  da  obra.  Logo,  aceitamos  como  primeira  tarefa               

um  estudo  mais  geral  deste  todo  difícil  de  ser  categorizado,  considerando  de  antemão  que,               

contraditoriamente,  é  justamente  nesta  dificuldade  de  fechamento  que  reside  sua  força            

poética.  O  grande  objetivo  desse  momento  da  pesquisa  se  resume  então  em  buscar              

compreender  quais  elementos  fazem  com  que  este  filme,  em  específico,  alcance  um  status  de               

filme-dispositivo .  

Textos  de  críticos  cinematográficos  como  Stéphane  Bouquet  (2002  a;b)  e  Jean-Marc            

Lalanne  (2002),  publicados  na  revista Cahiers  du  Cinéma,  a  respeito  de  obras  recentes              

produzidas  por  diretores  como  Gus  Van  Sant,  Hou  Hsiao-hsien  e  Apichatpong  Weerasethakul,             

entre  outros,  servem  como  ponto  de  partida  para  a  tentativa  de  diversos  autores  de  mapear  as                 

características  que  definem  o  estilo  narrativo  de  fluxo.  Emiliano  Fischer  Cunha  (2014)  parte              

desses  escritos,  ou  do  que  consegue  perceber  enquanto  apontamentos  que  se  repetem  na              

opinião  dos  críticos  em  relação  às  obras,  para  ensaiar  um  desenho  de  pontos  (p.  31-32)  que                 

podem   ser   compreendidos   como   próprios   das   narrativas   de   fluxo   tais   como:   

1)   A    montagem   fluida,   já   mencionada   mais   acima;   

2)  O  plano  simplificado  -  diz  respeito  a  uma  espécie  de  economia  no  uso  de                

planos  detalhes  explicativos,  lançando  mão  amplamente  dos travellings,  planos  longos           

ou  fixos  que  dilatam  as  sensações  de  tempo  e  encorpam  a  relação  com  o  espaço  e  a                  

sensação   fílmica   de   presença   ou   realidade;   

3)  O  cinema  de  atmosfera  -  definido  pela  criação  de  ambiências  pautadas  em              

elementos  sensoriais  que  junto  aos  poucos  acontecimentos  provocam  o  espectador  no            

sentido   de   vivenciar   a   experiência   das   cenas;   

4)  Conflitos  mínimos;  poucas  informações  sobre  os  personagens  são          

apresentadas,  assim  como  aquelas  que  surgem  o  são  de  modo  confuso  e  embaralhado;              

o   filme   se   volta   muito   mais   para   as   situações   banais;   

5)  Escapismo;  os  personagens  muitas  vezes  são  apresentados  imersos  em           

paisagens  remotas,  parecem  perdidos.  O  ambiente  se  sobressai  a  suas  existências,  o             

filme  prioriza  imagens  plásticas  rebuscadas  do  cenário,  em  detrimento  de  elaborações            
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muito   esclarecidas   sobre   conflitos   ou   questões   pessoais   dos   protagonistas.   

Como  veremos  mais  a  frente,  todas  essas  características  também  se  fazem  presentes             

em Viajo  Porque  Preciso,  Volto  Porque  Te  amo ,  no  entanto,  são  citadas  aqui  mais  a  nível  de                  

uma  compreensão  prévia  geral,  pois  não  usamos  rigorosamente  a  divisão  e  os  termos  trazidos               

por  Cunha  ao  longo  da  análise.  Tal  decisão  se  deve  em  partes  pelo  próprio  estilo  imbricado  da                  

obra,  como  também  por  nossa  proposta  que  visa  um  diálogo  com  a  temática  sertaneja.  Sendo                

que,  na  maioria  das  vezes,  seremos  guiados  pelas  potências  visuais  que  o  filme  é  capaz  de                 

trazer  em  relação  ao  assunto  sertão.  Outro  ponto  é  que  traçamos  um  caminho  mais  instintivo  e                 

errante  frente  às  sensibilidades  que  se  desenham  livremente  na  narrativa,  o  que  nesse  caso               

acaba   de   certa   forma   confluindo   com   a   proposta   estética   da   obra.  

Nos  itens  a  seguir,  utilizamos  como  referência  teórica  os  comentários  de  Oliveira  Jr.  a               

respeito  das  críticas  de  Bouquet,  Lalanne  e  Stéphane  Delorme  (2006)  sobre  filmes  como              

Últimos  Dias (SANT,  2005), Elephant (SANT,  2003), Três  Tempos (HSIAO-HSIEN,  2005),            

Gerry  (WEERASETHAKUL , 2002), Tropical  Malady  (WEERASETHAKUL , 2004), Café         

Lumière  (HSIAO-HSIEN,  2004), Eternamente  sua (WEERASETHAKUL , 2002) e  A  mulher            

sem  cabeça (MARTEL,  2008).  No  seu  livro A  mise  en  scéne  no  cinema:  do  clássico  ao                 

cinema  de  fluxo (2013)  Oliveira  realiza  um  contundente  apanhado  teórico  a  respeito  das              

narrativas  de  fluxo  partindo  de  exemplos  dos  filmes  citados.  Aqui  nós  recorremos             

amplamente  a  tal  proposta,  principalmente  em  um  aspecto  de  leitura  comparativa  em  relação              

ao   formato   de    Viajo   Porque   Preciso,   Volto   Porque   Te   Amo.    

 

 

3.1.1   Pela   janela   do   carro   

 

Por  meio  de  imagens  trêmulas,  registradas  a  partir  do  interior  de  um  carro  em               

movimento,  vemos  uma  rodovia  à  noite.  Enquanto  a  luz  dos  faróis  ilumina  o  percurso               

revelando  as  distorcidas  linhas  amarelas  do  asfalto,  que  se  exibem  através  do  para-brisa,              

ouvimos  baixinho  um  chiado  de  rádio  que  toca  a  música Sonhos  (PENINHA,  1977),  o  volume                

vai  crescendo  e  a  melodia  vai  ficando  límpida  e  adquirindo  uma  intensidade  que,  aliada  à                
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escuridão  e  monotonia  da  paisagem,  impregna  a  cena  com  um  ar  de  romance  que  beira  certa                 

melancolia.  Os  vestígios  da  estrada  mostrados  através  do  vidro  frontal  do  carro  compõem  um               

estilo  de  câmera  subjetiva  que  transmite  a  sensação,  para  quem  assiste,  de  estar  viajando  no                

banco  do  carona.  O  som  do  rádio  trocando  de  estação  traz  a  presença  de  um  condutor                 

aparentemente   solitário;   sabemos    através   dos   créditos   iniciais   que   ele   chama   José   Renato.   

Na  cena  inicial  noturna  não  há  informações  sobre  o  contexto  geográfico  onde  essa              

estrada  se  localiza  e  nem  vemos  o  personagem  que  dirige.  No  entanto,  a  escuridão  e  o  som  da                   

música  atuam  fixando  sensações  que  preenchem  a  atmosfera  do  filme  e  nos  levam  para  uma                

experiência  que  se  estende  além  de  um  voltar  a  atenção  para  uma  história,  pois  traz  aquele  que                  

assiste  para  uma  espécie  de  vivência  do  instante  fílmico.  A  partir  disso,  nos  vemos  diante  de                 

duas  características  que,  segundo  Oliveira  Jr.,  são  próprias  dos filmes-dispositivo :  a  primeira,             

diz  respeito  a  um  movimento  que  o  filme  faz  em  relação  ao  espectador  quando  o  convida  para                  

habitar  o  seu  universo,  no  lugar  de  refletir  a  respeito  dele;  já  a  segunda,  é  a  de  tecer  uma                    42

atmosfera   que   propicie   este   primeiro   tipo   de   contato.   

Oliveira  Jr.  cita  Bouquet  que  afirma  que,  para  realizar  tal  movimento,  os             

cineastas-artistas  costumam  criar  um  “efeito  de  clausura  sensorial”  (BOUQUET,  2005,  p.            

163)  para  intensificar  as  sensações.  O  autor  traz  como  exemplo  filmes  do  cineasta  Gus  Van                

Sant  como Últimos  Dias  e  Elephant que criam  uma  ambiência  sensorial  de  estranhamento  e               

virtualização,  pois  se  em Últimos  Dias temos  longos  planos fixos  de  um  corpo  em               

movimento,  que  transmitem  uma  sensação  de  fragmentação,  em Elephant vemos  uma  espécie             

de  “balé  de  corpos”  (OLIVEIRA,  JR;  p.  141)  através  do  movimento  dos  adolescentes  que  se                

deslocam  pela  escola  e  confluem  para  o  mesmo  destino.  Para  Oliveira  Jr.,  quando  nos               

deparamos  com  este  estilo  de  produção  não  estamos  lidando  apenas  com  construções  sob  o               

ponto  de  vista  de  um  personagem,  ou  com  um  trabalho  que  visa  refletir  intensidade               

emocional,  mas  sim  experimentando  as  possibilidades  do  dispositivo,  pois  a  câmera  atua             

criando  “espaços  deslocalizados”  (BOUQUET,  2005,  p.  163)  que  criam  “zonas           

intermediárias”   (idem)   de   sensações.  

Para  Oliveira,  os filmes-dispositivos  primeiro  realizam  este  tipo  de  enunciado  para  só             

42  Oliveira  Jr.  (2013)  afirma  que  no  caso  desse  tipo  de  cinema  “não  há  um  filme  para  ver,  mas  um  novo                      
dispositivo   de   cinema   que   se   deve   habitar”.   (p.   138)  
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depois  permitir  que  as  imagens  pairem  ao  seu  redor.  Antes  de  mais  nada,  “é  preciso  criar  o                  

espaço  fechado  de  experimentação  pois  a  menor  abertura  pode  despertar  a  consciência  e              

impedir  o  efeito  de  translação  do  espectador”  (OLIVEIRA,  2013,  p.  141).  No  caso  de Viajo ,                

isso  ocorre  quando  a  energia  da  cena  se  concentra  no  ambiente  sensorial  do  interior  do  veículo                 

e  este  momento  inicial  possibilita  o  desenvolvimento  de  uma  experiência  sensível  que  faz              

com  que  o  espectador,  de  certa  forma,  se  desarme  de  um  primeiro  contato  influenciado  por                

noções  racionais  preestabelecidas.  No  que  diz  respeito  ao  construto  sertão  isso  se  torna              

particularmente  interessante,  pois  antes  de  apresentar  uma  paisagem  tão  recoberta  por            

simbolismos  em  nossa  cultura,  o  filme  opta  por  inaugurar  este  contato  na  escuridão,              

provocando  assim  um  tipo  de  percepção  que  passa  por  uma  espécie  de  limpeza  prévia  ou  por                 

uma  preparação  do  olhar  que  é  atravessado  pelo  aguçamento  inflamado  dos  sentidos.  Pois,              

quando  o  dia  amanhece  e  passamos  a  ver  as  imagens  da  caatinga  já  estamos  afetados  por  uma                  

via  sensorial  anterior  aos  nossos  conceitos  pré-formulados  ou  a  tudo  aquilo  que  é              

tradicionalmente   disseminado   a   respeito   desta   paisagem.  

 
Fig  9  -  Estrada  a  noite  vista  pelo  painel  do  carro.  Figura  10-  Rodovia  durante  o  dia,  carro  em                    
velocidade.  

Fonte:   <https:/ / www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0>  

O  som  da  música  é  interrompido  e  a  paisagem  surge  iluminada;  a  imagem  da  estrada                

com  o  carro  ainda  em  movimento  traz  a  sensação  de  que  amanhecemos  viajando,  a  rodovia                

agora  aparece  coberta  pelo  céu  nublado  e  cercada  pela  vegetação  semiárida.  A  voz  de  Zé                 

Renato  então  é  ouvida  e  começa  a  balbuciar  uma  lista  de  vários  instrumentos  de  trabalho  de                 

expedição   geológica   e   nomes   de   equipamentos   de   filmagem:  

–  Mochila  para  carregar  amostras,  soro  antiofídico  e  seringas  hipodérmicas,  martelo,            
bússola  geológica  e  caderneta  de  campo  quadriculada,  lupa  de  bolso  oito  vezes,  lápis              
litográfico,  trena  de  dois  metros  e  estereoscópio  de  espelho,  cantil,  ácido  clorídrico             
diluído,  transferidor  e  compasso,  mira,  escalímetro,  planímetro,  curvímetro,         
altímetro,  máquina  fotográfica,  câmera  super  8  e  câmera  digital,  carregador  de            
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bateria,   lanterna,   lâmina,   canivete,   facão.  

Se  durante  a  noite  o  carro  parecia  se  deslocar  acompanhando  o  balanço  melódico  da               

música,  agora  ele  começa  a  imprimir  certa  velocidade,  de  modo  que  a  paisagem  passa  a                

deslizar  com  rapidez  enquanto  o  personagem  repete,  apressadamente,  os  esdrúxulos  nomes            

dos  objetos.  O  efeito  que  se  tem  é  de  que  as  coisas  estão  acontecendo  na  tela  independente  de                   

um  endereçamento  ao  espectador.  O  foco  reside  na  ação,  no  movimento  da  cena  que  se                

desenvolve  “sozinha”  e  na  qual  tudo  se  apresenta  através  de  um  deslocamento  fugidio,  como               

se  nada  pudesse  ser  apreendido,  nem  pelas  imagens  que  passam  constantemente  pelas  janelas              

do   carro,   nem   pelo   conteúdo   asséptico   do   que   é   dito.   

A  narrativa  mais  uma  vez  se  fixa  sobre  estímulos  precários  no  que  diz  respeito  a  uma                 

organização  prévia  de  sentido.  O  que  permanece  é  o  eco  afetivo  da  cena  anterior  frente  a  um                  

espaço  inapreensível  que  se  desloca  à  frente  do  carro,  como  se  tivéssemos  partilhando  da               

percepção  de  alguém  que  viaja  sem  prestar  atenção  direito  nem  aos  seus  próprios              

pensamentos,  nem  à  estrada.  Enquanto  na  cena  inicial  o  contexto  do  sertão  é  “borrado”  pela                

falta  de  iluminação,  agora  “ele  não  pára,  para  ser  observado”,  o  que  se  instaura  é  apenas  a                  

presença  dessa  vivência  subjetiva  do  personagem  que  se  confunde  com  a  nossa,  e,  ainda               

tocados  por  um  efeito  de  ressaca  da  cena  anterior,  começamos  simplesmente  a  participar  da               

instantaneidade   das   situações   presentes   no   filme.   

Ao  terminar  de  conferir  seus  equipamentos,  Zé  Renato  se  cala,  nos  deixando  um              

pouco  mais  com  as  imagens  do  deslocamento  pela  estrada  e  é  só  após  aproximadamente               

quatro  minutos  de  filme  que  temos  a  primeira  imagem  fixa.  Vemos  duas  pequenas  casas               

cercadas  por  alguns  mandacarus  através  da  janela  lateral  do  veículo,  sem  o  acompanhamento              

do  som  do  motor  do  carro.  Agora  tudo  é  silêncio,  ouvimos  apenas  uns  poucos  que  pássaros                 

que  passam  cantando  ao  longe  e  observamos  um  quadro  completamente  parado.  O  contraste              

rítmico  em  relação  à  tomada  anterior,  que  era  de  constante  movimento,  é  impactante,  e  temos                

uma  experiência  de  contemplação  da  paisagem  que  beira  o  estranhamento  durante  um  plano              

de  quase  35  segundos.  Até  que  o  personagem  interrompe  dizendo: “ – Parada  pra  mijá.”, faz                

uma  pausa  de  alguns  segundo  e  depois  volta  a  dizer:  “ – Eita  vontade  de  voltar!”. Esses  dois                  

enunciados  quebram  o  tom  formal  das  falas  anteriores,  ao  mesmo  tempo  em  que  retomam  a                

intimidade   promovida   anteriormente   pela   cena   noturna.  
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Essa  variação  rítmica  entre  cenas  se  faz  presente  durante  todo  o  filme.  Em  alguns               

momentos,  tudo  se  estende  delicadamente,  impregnando  a  atmosfera  da  obra;  em  outros             

momentos,  tudo  parece  simplesmente  passar  rapidamente  sem  se  fixar,  enquanto  outros            

instantes  se  desenham  de  acordo  com  uma  sensação  de  estagnação  ou  “tempo  parado”,  a               

exemplo   do   trecho   citado   acima.  

                                  Figura   11   –   Plano   parado   da   paisagem   pela   janela   lateral   do   carro.   

    Fonte:   <https://www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0>   

Oliveira  Jr.,  mais  uma  vez  baseado  em  análises  realizadas  por  Bouquet  de  obras  de               

cineastas  do  fluxo ,  ressalta  a  importância  que  noções  como  a  de  ritmo  adquirem  dentro  das                43

narrativas   de   fluxo:  

O  que  importa  não  é  conceber  um  sentido,  mas  um  ritmo  –  o  ritmo  aqui,  é  a  ̀ forma                   
assumida  pelo  pensamento  do  mundo,  o  qual  é  escoamento  perpétuo,  fluxo,            
variabilidade  constante`  (Bouquet,  2002b,  p  47).  O  cinema  de  fluxo  se  furta  de              
qualquer  princípio  de  identidade,  de  permanência,  de  lógica,  ele  admite  o  mundo             
como  puro  devir.  O  fluxo  é  questão,  portanto,  menos  de  colocação  em  cena  (mise  en                
scène)  que  de  colocação  em  movimento  (mise  en  mouvement)  ou  em  continuidade.             
(BOUQUET,   2002b,   p.   47    apud    OLIVEIRA   p.   144)  

 

Ao  longo  da  narrativa  de Viajo  vemos  um  mosaico  composto  pelas  mais  diversas              

imagens  capturadas  nas  estradas  por  onde  o  carro  transita,  assim  como  nos  circuitos  próximos               

às  rodovias,  na  zona  rural  e  nas  cidades  ao  redor.  O  filme  apresenta  imagens  com  todo  tipo  de                   

acontecimentos  tais  como  pessoas  trabalhando,  comendo,  cantando,  rezando,  descansando  e           

falando  sobre  suas  vidas,  assim  como  carros  passando,  caminhões,  motos,  animais,  etc.  Uma              

ampla  gama  de  aleatoriedades  que  se  expressa  através  de  longos  planos  parados  que  contém               

43Como  Hou  Hsiao-hsien,  Claire  Denis,  Wong  Kar-wai,  Gus  van  Sant  e  Tsui  Hark  Oliveira  Jr,  acrescenta  ainda                  
outros  que  não  são  citados  por  Bouquet  como  Apichatpong  Weerasethakul,  Naomi  Kawase,  Lucrecia  Martel  e                
Philippe   Grandrieux.  
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cada  um,  em  si,  uma  potência  de  vida  e  de  experiência.  A  este  respeito,  Arly  Vieira  Jr.  fala  do                    

“plano  independente”  do  cinema  de  fluxo  em  termos  de blocos  de  afeto capazes  de  conter  em                 

si  uma  composição  de  elementos  que  fazem  com  que o  espaço-tempo  revele  os             

acontecimentos  de  um  modo  quase  ao  acaso,  se  projetando  como  uma  “forma  de  retomar               

certo   fascínio   pelo   fato   de   se   estar   no   mundo”   (p.   129).   

 
Figura   12-   Casal   passeando   na   estrada.   

   Fonte:   <https:/ / www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0>  

Em Viajo, toda  a  eventualidade  das  coisas  registradas  converge  de  uma  maneira  fluida              

em  direção  à  experiência  da  estrada  que,  por  sua  vez,  domina  o  emaranhado  de  cenas  variadas                 

e  constrói  a  unidade  fílmica.  Muitas  das  cenas  exibidas  no  filme  são  provenientes  de  um  estilo                 

documental,  bem  como  vários  dos  planos  apresentam,  entre  si,  situações  completamente            

independentes.  Ainda  assim,  tudo  é  lido  como  pertencente  a  um  mesmo  cosmo  e  há  uma                

unidade  difícil  de  ser  fragmentada  e  classificada.  Nesse  caso  podemos  dizer  que viajo  seria               

como  um road  movie  que  se  metamorfoseia  em árido  movie, que  se  metamorfoseia  em               

documentário,  que  se  metamorfoseia  em  performance ,  que  se  metamorfoseia  em  filme  de             44

arquivo  e  que  se  metamorfoseia  em  ficção  romântica.  Em  sentido  parecido  retomamos             

Oliveira  Jr.  que  cita  a  análise  de  Delorme  (2006)  de Três  Tempos (HSIAO-HSIEN,  2005)  e                

44Seja  no  sentido  de performance  capture  trazido  por  James  Cameron  (2009)  como  uma  característica  própria  do                 
cinema  dispositivo,  seja  como  performatividade  por  parte  dos  atores  fílmicos.  Este  segundo  aspecto  é  presente                
no  filme  através  das  cenas  de  alguns  personagens,  tais  trechos  aparecem  nesta  análise  de  uma  maneira  bastante                  
tímida,  devido  a  nossa  necessidade  de  traçar  um  caminho  mais  coerente  com  nossos  objetivos  específicos.  No                 
entanto  tal  dado  não  deixa  de  ser  um  traço  forte  na  obra  através  por  exemplo  de  personagens  como Paty,  uma                     
moça  que  faz  programa  na  feira  (que  não  é  citada  no  corpo  do  texto  desta  dissertação).  Essa  ausência  se  justifica                     
por  outros  pontos  serem  considerados  como  mais  relevantes  e  passíveis  de  gerar  provocações  que  estejam  em                 
maior  concordância  com  nossa  proposta.  Ainda  assim,  apesar  de  não  entrarmos  nos  meandros  da  questão,                
podemos  entender  que  o  modo  como  os  personagens  são  registrados  em  sua  cotidianidade  (que  aqui  será                 
trabalhado   um   pouco   mais   à   frente)   não   deixa   de   se   configurar   enquanto   imagens   performáticas.  
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Últimos  dias que  através  de  suas  abnegações  às  articulações  lógicas  organizadoras  de  discurso              

realizam  uma  espécie  de  mergulho  em intermundos que  são  costurados  pela  linguagem  do              

afeto:  

Delorme  (2006,  p.  78)  afirma  que  o  processo  de  “sutilização”  que  leva  o  cinema  a                
um  “estado  imperceptível”  se  pauta  pela  recorrência  de  que  personagens  que,            
submetidas  a  leis  da  afecção”,  perdem-se  entre  duas  hipóteses,  dois  mundos,            
ocupando  o  intervalo  entre  entres,  ou  melhor  flutuando  em  uma  espécie  de             
“intermundo”.  Ao  redor  deles,  o  escoamento  de  imagens  entre  ficção  e            
documentário,  entre  miniatura  e  gigantismo,  maquete  e  monumento  (...)  Se  o  sutil  é              
um  intermundo  que  se  nutre  de  paradoxos,  o  afeto  reintegra  neles  feridas  cortantes:              
antes/depois,  dentro/fora,  essencial/acidental”.  Um  cinema  que  faz  o  espectador          
imergir  nas  imagens,  o  olhar,  antes  em  atitude  de  afrontamento,  agora  está             
envelopado,  numa  situação  em  que  lhe  é  possível  apreender  o  contorno  da             
experiência  contido  no  filme.  Temos  acesso  à  intensidade  da  experiência,  mas  não  ao              
seu  significado.  Assim  como  os  personagens,  somos  ultrapassados  pelos  eventos;  o            
olhar  é  carregado  por  um  manancial  e  se  perde  dentro  dele.  O  espectador  não  precisa                
ir  contra  ou  a  favor  do  que  vê.  Basta-lhe  habitar  um  espaço  criado  para  a                
convivência   entre   corpos   e   imagens.   (OLIVEIRA   JR,   2013,   pp.   152-153)  

 

A  construção  desse  “espaço”  onde  o  espectador  vem  habitar  existe  graças  à             

formulação  de  uma  ambiência  que  funciona  como  um  todo  narrativo.  Em Viajo, acreditamos              

que  o grau  de  envolvimento  que  o  filme  consegue  provocar  em  quem  está  assistindo  pode                

levar  até  a  um  estágio  que  foge  a  conformações  prontas  a  respeito  de  formatos  fechados  para  a                  

leitura  da  obra.  Assim  como  pouco  passa  a  importar  diferenciações  lógicas  entre  realidade  e               

ficção  ou  qualquer  coerência  entre  as  imagens  e  as  falas  que  são  proferidas  pelo  personagem,                

à  medida  que  o  foco  se  mantém  na  vivência  própria  da  experienciação  desse  universo  trazido                

através   do   filme.   

Com  tudo  isso  também  chegamos  até  outra  característica  fundamental  do           

filme-dispositivo :  o  de  “respeitar  a  ambiguidade  do  real”  (OLIVEIRA  JR.,  2013,  p.  136).              

Quando  no  filme nos  deparamos  com  um  sertão  que  é  retratado  por  meio  de  pequenos  recortes                 

situacionais  ou  temos  acesso  ao  mesmo  através  do  olhar  enviesado  de  um  personagem  que               

tece  comentários  aleatórios  sobre  as  imagens,  nós  não  apenas  nos  atemos  à  experiência              

daquilo  que  o  filme  nos  apresenta,  como  também  lidamos  bem  com  a  sensação  de  que  existe                 

algo  além  do  que  está  sendo  mostrado.  É  como  se  o  cinema  passasse  por  um  novo  momento,                  

em  que  o  espectador  começa  a  desenvolver  um  “desejo  renovado  de  capturar  alguma  coisa               

preciosa  na  ambiguidade  do  real”  (AUMONT,  2008  p.  72 apud  OLIVEIRA  JR.,  2013,  p.               

136).  Assim,  a  imprecisão  presente  na  composição  narrativa  de Viajo  perpassa  este  tipo  de               
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relação  com  o  real  que  o filme-dispositivo geralmente estabelece .  Para  Aumont  (2008,  p.              

73-74),  filmes  como Gerry  (2002)  e  Elephant  de  Gus  Van  Sant, Tropical  Malady  (2004)  de                 

Apichatpong  Weerasethakul  abordam  uma  incapacidade  de  apreensão  total  da  realidade  pelo            

cinema  e  nos  levam  até  a  um  tateamento  sensível  de  seus  vestígios,  resguardando  assim  uma                

ambiguidade   que   garante   um   outro   valor   às   imagens.   

De  modo  semelhante  Oliveira  Jr.  faz  uma  análise  do  filme Café  Lumière  (2004)  de                 

Hou  Hsiao-Hsien e discorre  sobre  como  a  porção  da  imagem  que  nos  escapa  se  amplia  por                 

meio   do   seu   estilo   de   fluxo:  

O  enquadramento  é  um  ponto  de  vista  possível  e  transitório,  e  não  o  ponto  de  vista                 
privilegiado  do  qual  se  poderia  delimitar  a  cena.  O  cinema  é  dramatizado  no  que  se                
refere  ao  próprio  limite  do  visual,  na  extremidade  necessária  e  estrutural  da  câmera,              
na  sua  incompletude.  É  importante  notar  que  o  plano  se  assume  enquanto  percepção              
redutora  somente  para  se  abrir  para  o  mundo  enquadrado  trazendo  a  informação  de              
que  há  muito  mais  coisas  na  realidade  que  o  transborda  do  que  nas  suas  delimitações                
precárias.   (OLIVEIRA   JR.,   2013,149-150)  

 

Ao  optar  por  um  não  fechamento  de  sentido,  o  filme  se  afasta,  assim,  do  esforço  em                 

criar  um  enquadramento  que  centraliza  a  imagem  em  um  ponto  de  vista,  o  que,  segundo                

Geisa  Rodrigues  (2005,  p.  279)  é  o  que  normalmente  ocorre  nos  filmes  de  narrativa  clássica,                45

os  quais,  segundo  a  autora,  seguem  as  normas  renascentistas  que,  aliadas  às  técnicas  de               

perspectiva,  incluíam  elementos  no  quadro  e  excluíam  outros.  No  cinema  de  fluxo  podemos              

retomar  aqui  à  analogia  de  Bazin  (1991)  quando  compara  o  cinema  com  as  obras  de  arte  em                  

que  a  moldura  do  quadro  ou  enquadramento  realizaria  uma  função  centrípeta,  enquanto  a  tela               

de  cinema,  segundo  ele,  seria  centrífuga.  Nesse  sentido,  é  como  se  os  filmes-dispositivo              

usassem  molduras  virtuais  ou  com  efeitos  caleidoscópicos,  pois  as  imagens  da  tela  apresentam              

um  escoamento  próprio  e  indefinido.  Nesse  caso,  nos  aproximamos  também  de  Noel  Burch              

(1992),  quando  o  mesmo  aponta  para  o  fato  de  que  todo  quadro  cinematográfico  contém  não                

apenas  o  que  está  posto  na  tela,  mas  também  abarca  um  espaço  imaginado  que  contempla                

aquilo   que   não   é   mostrado.  

45A  autora  discorre  a  respeito  dos  quadros  cinematográficos  através  da  análise  do  filme Madame  Satã  (2002)  de                   
Karim  Aïnouz  para  discorrer  a  respeito  de  como  a  construção  dos  planos  fechados  no  filme  (que  ela  chama  de                    
efeito  de  rarefação  do  quadro)  se  abrem  enquanto  forma  de  potência  para  o  corpo  enquadrado.  Afirmando  assim                  
que  o  filme  cria  uma  intensidade  nos  seus  quadros  de  modo  a  realizar  um  alcance  em  relação  ao  espectador  que                     
se   dá   por   meio   do   afeto   e   do   recorte   sensível   (Rodrigues,   2005,   p.   282).  
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Desse  modo,  é  possível  dizer  que  o  estilo  característico  da  narrativa  de  fluxo  traz  este                

espaço  como  sendo  o  real,  mas  um  real  que  não  diz  respeito  a  uma  verificação  do  verídico  ou                   

do  corroborável  mas  sim  àquele  real  que  o  dispositivo  permite  que  exista  e  se  faça  sempre                 

presente  enquanto  indefinição  e  devir.  Assim,  para  Oliveira  Jr.,  os  filmes-dispositivo  acabam             

por  embaralhar  as  regras  convencionais  associadas  ao  espaço  fílmico  e,  desse  modo,  o  autor               

concorda  com  o  argumento  de  Bouquet  de  que  noções  como  as  de fora  de  campo se  tornam                  

obsoletas,  pois  tudo  é  integrado  e  está  presente  no  “contrato”  próprio  desse  tipo  de               

narratividade:  

A  oposição  entre  campo  e  fora  de  campo  é  abolida  em  razão  de  uma  posição  de                 
fluxo  (as  imagens)/punção  (os  planos).  Desaparece,  no  fundo,  o  olhar  organizador  do             
mundo  (o  conceito  estético  de  campo  remete  evidentemente  à  delimitação  de  um             
mundo,  o  do  autor),  em  proveito  de  uma  concepção  de  artista  como  quem  faz               
circular   as   imagens.   (BOUQUET,   2005,   p.163   APUD   OLIVEIRA   JR,   2013,   p.   141)  

 

Um  fator  que  também  atua  exercendo  especial  suporte  para  a  manutenção  dessa             

estrutura  de  fluxo  é  o  modo  como  o tempo  fílmico é  trabalhado.  Em Viajo,  temos  a  impressão                  

de  que  passagem  de  tempo  e  narrativa  coincidem  e  se  desenvolvem  ao  mesmo  tempo.  A                

narrativa  passa  de  maneira  linear,  de  modo  que  início,  meio  e  o  fim  da  viagem  também                 

coincidem  com  o  tempo  de  duração  do  filme.  Muitas  vezes,  quando  o  personagem  começa  a                

falar,  ele  diz  o  número  de  dias  que  está  a  viajar  e  tal  informação,  quando  acrescida  de  uma                   

atmosfera  que  parece  se  arrastar,  faz  com  que  tenhamos  a  impressão  de  que  estamos               

vivenciando   o   exato   instante   dos   acontecimentos   do   filme.   

Oliveira  Jr.  faz  uma  observação  semelhante  quando  fala  sobre  o  filme Eternamente             

sua (2002) de Apichatpong  Weerasethakul  em  que  a  narrativa  traz  poucos  eventos  e  ações               

corriqueiras  que  se  desenvolvem  em  sua  totalidade.  Constrói,  assim,  uma  experiência  de             

tempo  para  quem  assiste  que  parece  se  desenvolver  dentro  de  sua  duração  bruta.  As  cenas  de                 

natureza  no  filme,  como  as  de  nuvens  passando,  e  o  som  do  rio  na  floresta  compõem,  segundo                  

o   autor,   “uma   superfície   do   tempo   (ou   a   imagem-tempo)”:  

O trunfo  de  Apichatpong,  então,  consiste  em  preencher  o  dispositivo  com  uma             
presença  do  mundo  em  sua  manifestação  mais  carnal,  palpável,  mais  próxima  de  um              
contato  físico  com  a  natureza  do  que  de  uma  superestrutura  conceitual  reguladora.  O              
filme-conceito  se  torna  rapidamente  filme-dispositivo,  que  desaparece  por  trás  do           
que  ele  mesmo  produz  (…)  De  certa  maneira,  o  espaço-tempo  que  o  filme  instala               
engloba  a  sala  de  cinema,  ao  passo  que  nega  o  seu  próprio  meio  narrativo;               
(Higuinem,  2002,  p.  72).  Ao  drama  e  à  ficção,  Apichatpong  antepõe  a  experiência              
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de   um   espaço   e   a   pregnância   de   uma   duração.   (OLIVEIRA   JR.,   2013,   p.   140)  

 

Podemos  identificar  uma  característica  parecida  em Viajo ,  não  apenas  pela  voz  que             

sempre  se  expressa  a  partir  de  uma  referência  de  temporalidade  presente,  como  também  pelos               

efeitos  de  dilatação  nos  longos  planos  contemplativos  da  paisagem.  As  cenas  de  amanheceres              

e  de  pores  do  sol  no  filme  são  frequentes  e  se  repetem  no  mesmo  ritmo  em  que  os  dias  e  as                      

situações   acontecem,   propiciando   ao   espectador   uma   sensação   de   passagem   natural   do   tempo.  

 
Figura   13   –   Amanhecer   na   estrada,   terceiro   dia   de   viagem.  

        Fonte:   <https:/ / www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0>   

14-  Fim  do  décimo  dia,  Cidade  dos  Romeiros.  15-  Pôr  do  sol  na  estrada.  (5  dias  atrasados  no                   

cronograma).  

                  Fonte:   <https:/ / www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0>  

.    
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    Figura   16   –   Pôr   do   sol   do   dia   51,   carro   em   velocidade.   

  Fonte:   <https:/ / www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0>    

 

 

3.   1.   2   Sobre   um   sertão   lírico   e   sensorial  

 

Quando  assistimos  a Viajo percebemos  alguns  recursos  estéticos  que  se  assemelham  à             

antiga  tradição  cinemanovista  de  filmes  sobre  o  sertão,  tais  como  a  câmera  na  mão,  a                

fotografia  estourada  e  a  montagem  que  privilegia  o  corte  seco,  ou  seja,  características  da               

“crueza”  defendida  por  Glauber  Rocha.  No  entanto,  em  lugar  de  realçar  o  clima  seco  e  árido,                 

como  nas  obras  de  Glauber  Rocha  ou  de  Nelson  Pereira  dos  Santos,  acreditamos  que  o estilo                 

fotográfico  realista  originário  da  estética  da  fome  agora  é  utilizado  como  um  modo  de               

intensificar  o  contato  do  espectador  com  a  superfície  visual  sensível.  O  filme  também  acaba               

tecendo  uma  atmosfera  que  se  diferencia  da  das  obras  do  Cinema  Novo  pelo  acréscimo  de                

elementos   como   as   cores   e   também   pelo   modo   como   constrói   sua   sonoridade.  

É  possível  observar,  ao  longo  de Viajo,  planos  com  uma  aura  um  pouco  mais  serena  e                 

que  possuem  um  apelo  à  apreciação  como  vivência  ou  experienciação.  O  modo  como  o  filme                

utiliza  o  recurso  das  cores  traz  especial  contribuição  nesse  sentido,  e  o  aproveitamento  dos               

tons  vermelho-alaranjados  e  dos  azulados,  impressos  pelos  reflexos  do  sol,  garantem  um  outro              

uso  para  a  fotografia  estourada.  Vemos  também  um  intenso  investimento  em  melodias  que              

compõem  uma  paisagem  que  surge  embalada  por  tessituras  nostálgicas  e  por  efeitos  de              

câmera   lenta   que   focam   em   detalhes   de   pequenos   acontecimentos.  
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Figura   17   –   Imagens   da   caatinga   com   aproveitamento   estético   das   cores   produzido   pela   fotografia   estourada.   

Fonte:   <https:/ / www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0>   

Desse  modo,  o  filme  promove  um  olhar  semelhante  ao  que  Oliveira  Jr.  vem  chamar  de                

“sensualista”  (p.  146)  que,  característico  do  cinema  de  fluxo,  constrói  “ uma  nova  rítmica  do               

olhar ”  (p.147)  ao  buscar  “ criar  a  sensação  mais  do  que  o sentido ”  (idem).  O  autor  reconhece,                 

nesse  ponto,  a  grande  diferença  com  relação  aos  filmes  de  estrutura  discursiva  tais  como  os  de                 

orientação   marxista:  

Não  podemos  deixar  de  observar  que  o  arcabouço  conceitual  desse  cinema  de  fluxo              
que  se  mostra  tão  “em  fase”  com  o  mundo  atual  comporta,  em  sua  própria  novidade                
ou  atualidade,  um  destronamento  do  pensamento  dialético  e  do  drama  psicológico,            
em  favor  de  uma  forte  presença  da  fenomenologia  –  em  sua  versão  mais              
“sensualista”  –  e  as  posturas  contemplativas  que  o  marxismo  interdita  (“Por  que  os              
cineastas  marxistas,  uma  vez  que  a  filosofia  marxista  abandonou  a  contemplação,            
deveriam  seguir  contemplando  e  dando  a  contemplar  o  mundo  em  luta?  -  Bonitzer              
2005,  p.  72).[...]  No  lugar  do  conflito  como  premissa  para  a  progressão  narrativa,              
instala-se  um  “fluxo  esticado”  de  imagens,  um  cinema en apesanteur, que  pode  se              
livrar  ao  estágio  mais  relaxado  do  “prazer  autoerótico  do  olho  enlaçando  uma             
realidade  evanescente`”  (Bouquet  2005,  p.  69).  No  lugar  da  densidade  psicológica,            
enxertam-se  blocos  de  afetos,  fragmentos  de  vida  sem  significados  fechados,  uma            
primazia  do  sensorial  e  do  corpóreo  em  detrimento  da  psicologia  do            
discurso.(OLIVEIRA   JR.   2013,   p.   146-147)  

 

Oliveira  Jr.  considera  ainda  como  relevante,  para  pensar  a  narrativa  de  fluxo,  a              

polêmica  relatada  por  Bouquet  a  respeito  de  um  embate  ocorrido  no  campo  das  artes  plásticas                

no  século  XVII,  na  Itália,  na  qual  artistas  como  Poussin  criticavam  os  trabalhos  que  não                

utilizavam  os  desenhos  como  base,  mas  que  utilizavam  as  cores  como  forma  de  expressão               

primeira   como   os   de   Caravaggio:  

Em  vez  de  mergulhar  no  lado  analítico  e  racional  do  pensamento,  portanto,  a  cor               
ocupa  o  lado  da  consciência  das  coisas,  da  sensação,  da  confusão  das  formas,  da               
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profusão  do  real.  Mas  os  teóricos  defensores  da  arte  do  desenho,  a  exemplo  de               
Massari,  insistirão  na  necessidade  de  definir  a  pintura  por  uma  parte  que  procede              
essencialmente   no   intelecto.   (OLIVEIRA   JR.   2013,   p.   142)  

O  autor  faz  uma  comparação  entre  tal  embate  com  a  oposição  entre  o  cinema  de  fluxo                 

e  o  cinema  que  privilegia  a  dimensão  discursiva.  A  precisão  do  formato  e  das  conceituações                

técnicas  presentes  no  desenho  se  opõem,  na  polêmica  original,  ao  vago,  porém  potente,              

espectro  afetivo  da  cor. Cabe  aqui  traçarmos  um  paralelo  em  relação  ao  trabalho  com  as  cores                 

em Viajo  Porque  Preciso,  Volto  Porque  Te  amo, que  atuam  como  um  importante  diferencial               

com  relação  à  estética  representativa  e  engajada  do  Cinema  Novo.  Pois  enquanto  em Vidas               

Secas e  em Deus  e  o  Diabo  na  Terra  do  Sol, a  fotografia  estourada  serve  para  extravasar  os                   

duros  contrastes  do  contexto  do  cangaço,  em Viajo  vemos  um  sertão  que,  quando  atravessado               

pela  luz  do  sol,  que  quando  atravessado  pela  luz  do  sol,  as  flores  e  o  céu  se  tornam                   

fluorescentes.      

 
Figura   18   -   P&B,    Deus   e   o   Diabo   na   Terra   do   Sol .              Figura   19   –   Cores   realçadas   pela   luz   do   sol   em    Viajo.  

    Fonte:   <https://www.youtube.com/watch?v=OlgBrV-E0v0>   <https:/ / www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0  

Logo,  enquanto  o  estilo  contrastado  cinemanovista  funciona  como  choque  destinado  a            

promover  uma  atitude  de  protesto,  em Viajo  um  investimento  na  saturação  e  granulação  visual               

trabalham  para  favorecer  uma  intensificação  do  contato  sensível  do  espectador  com  as             

imagens.   

Oliveira  Jr.  mais  uma  vez  concorda  com  Stéphane  Bouquet  (2004,  p.  49),  para  quem               

os  realizadores  desse  tipo  de  cinema  devem  ser  considerados  como  “cineastas-artistas”,  pois             

os   mesmos   trabalham   para   produzir   verdadeiras   instalações   promotoras   de   sensações.  

A  instalação  provoca  um  deslocamento  do  corpo  que  não  pertence  à  ordem  do              
imaginário  (como  na  ficção  clássica),  e  sim  a  uma  ordem  muito  mais  sensorial,              
infraestrutural.  O  que  o  cinema  podia  deter  (e  reverter)  da  instalação  foi,  antes  de               
tudo,  a  ideia  de  cenografia,  isto  é,  a  ideia  de  que  o  mundo  não  é  uma  paisagem  real                   
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que  é  preciso  captar,  nem  sequer  um  teatro  (como  foi  para  certos  autores  antigos).  O                
mundo  cenográfico  dos  cineastas-artistas  é  um  espaço  museológico  que  há  de  se             
construir  com  os  materiais  que  cada  um  escolhe.  (BOUQUET,  2005,  p.165  APUD             
OLIVEIRA   JR.,   p   139)  

Quando  visitamos  o  sertão  em Viajo  Porque  Preciso,  Volto  Porque  Te  Amo  nos              

deparamos,  por  vezes,  com  uma  ambientação  carregada  de  lirismo  e  nostalgia.  O  colorido              

das  flores,  presente  de  forma  recorrente  na  composição  imagética,  atua  na  formação  de  uma               

imagem  primaveril  do  sertão,  segundo  a  qual  não  são  os  cactos  da  vegetação  árida,  nem  a                 

dureza  das  rochas  que  o  significam,  mas  flores,  mesmo  quando  essas  são  de  plástico  ou  de                 

pano.  E  até  nos  locais  mais  áridos  elas  compõem  a  paisagem,  mesmo  quando  em  estampas  de                 

tecidos   de   colchões   que   secam   ao   sol.  

Figura   20   –   Paisagens   com   flores   na   estrada   e   na   cidade;   flores   artificiais   na   feira   e   na   estampa   do   colchão.  

Fonte:   <https://www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0>  

É  possível  perceber  a  inscrição  de  um  tom  poético  e  sensível  até  em  imagens  de  rochas                 

que,  ainda  que  descritas  por  meio  de  termos  técnicos  do  trabalho  geológico,  assumem  tons               

coloridos  e  exuberantes,  e  surgem  no  filme  como  formas  alegóricas  assumindo  certa  função              

decorativa.  Tais  imagens  parecem  visar  apenas  à  estimulação  do  olhar,  pois  as  palavras,              

próprias  do  campo  da  geologia,  fazem  pouco  sentido  para  um  espectador  leigo,  cedendo              

espaço  a  uma  atitude  de  pura  fruição.  Enquanto  o  personagem  profere  frases  tão  específicas               

que  parecem  ser  ditas  em  uma  outra  língua  “– Tonalitá  a  dois  feldispatos  com  a                

birrefringência  da  hornblenda  no  canto  superior  direito  da  figura  nas  fraturas  abertas  o              
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quartzo  policristalino”  –, surgem  na  tela  diferentes  planos  fechados  com  imagens  de  rochas,              

e  a  última  delas  ainda  permanece  alguns  segundos  fixada  na  tela,  mesmo  após  a  fala  de  Zé                  

Renato   silenciar.  

Figura   21   –   Planos   com   imagens   de   pedras.  

Fonte:   <https://www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0>  

Os  estados  de  contemplação  que  são  provocados  pelo  filme  também  se  estendem  aos              

sujeitos  de  alteridade,  que  muitas  vezes  são  retratados  com  particular  delicadeza.  Em             

determinado  momento,  ao  som  de  uma  música  instrumental  suave,  mãos  femininas  surgem  no              

quadro,  cortando  minúsculos  pedaços  de  pano  e  confeccionando  um  buquê  de  flores             

cor-de-rosa.  Nesse  instante,  o  personagem  afirma:  “  – Não  consigo  mais  trabalhar,  abandonei              

as   rochas   tectônicas,   fico   só   olhando   pra   flores   e   pessoas”  

 
Figura   22   -   Mulher   fazendo   buquê   de   rosas   de   pano.  

          Fonte:   <https://www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0>   
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Em Viajo, os  personagens  sertanejos  são  retratados  de  um  modo  que  vai  além  do               

clichê  imagético  vinculado  ao  sofrimento  e  à  seca  ou  ao  lugar  social  de  luta  diante  da  pobreza,                  

como  ocorria  no  Cinema  Novo.  A  maneira  como  eles  surgem  no  filme,  na  maior  parte  das                 

vezes  se  estende  sob  um  ar  de  mistério,  que  faz  com  que  o  espectador  sinta  que  há  um  algo                    

mais  e  assim  se  empenhe  no  seu  processo  de  observação  desses  personagens  anônimos  que               

povoam  a  narrativa.  Processo  este  que  geralmente  se  fecha  na  própria  contemplação  da              

aparição  da  figura  desses  personagens,  já  que  poucas  informações  a  respeito  dos  mesmos  são               

proferidas.  

Há  também  um  olhar,  nesse  trecho  específico  do  filme,  que  provoca  uma  atualização              

de  potências  para  este  corpo,  através  desta  mão  que  (re)constrói  metaforicamente  a  paisagem              

através  da  produção  de  flores  artificiais,  assim  como  tece  sua  própria  poética  de  existência               

através  de  sua  ação  cotidiana.  A  partir  desses  elementos,  é  possível  perceber  uma  tendência               

dentro  do  fluxo  da  obra  que  se  desenvolve  na  direção  de  um  debruçar-se  com  cuidado  sobre                 

essas  pessoas  que  vivem  no  sertão,  pois,  como  afirma  o  personagem-narrador,  o  que  está               

sendo   observado   não   são   só   as   flores,   são   flores   e   pessoas.  

A  estimulação  do  olhar  através  de  um  estilo  lírico  também  se  faz  através  das  imagens                

dos  pores-do-sol,  das  sombras  das  árvores,  das  folhas  atravessadas  pelos  raios  de  luz  ou  em                

caminhões  de  romeiros  que  surgem  enfeitados  com  flores  coloridas.  Há,  ainda,  um             

direcionamento  para  a  contemplação  de  cenas  de  cavalos  correndo  com  os  pelos  ao  vento  e                

para  longas  tomadas  de  rostos  de  mulheres  que  esboçam  sorrisos,  enquanto  os  ruídos  do               

ambiente  se  misturam  com  solos  de  piano,  outras  vezes  de  guitarra,  além  de  melancólicos  e                

estridentes   sons   de   órgãos.    

  Figura   23   –   Cavalos   na   estrada   em   câmera   lenta.  

  Fonte:   <https:/ / www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0>    
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     Figura   24   –   Caminhão   de   romeiros   enfeitado,   câmera   lenta.  

                   Fonte:   <https:/ / www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0>   

Em  outros  trechos  o  silêncio  também  se  faz  recorrente,  especialmente  quando  o  filme              

nos  apresenta  tomadas  de  planos  fixos  da  estrada,  onde  tudo  que  se  percebe  é  uma  intensa                 

calmaria  que  às  vezes  é  interrompida  pelos  poucos  caminhões  que  passam,  levantando  uma              

poeira  alaranjada  que  logo  se  assenta  e  que  dá  lugar  ao  som  do  vento  ou  aos  comentários  do                   

personagem.  

A  voz  masculina  que  se  pronuncia  no  filme  se  apresenta  em  uma  entonação  íntima  e,                

na  maior  parte  do  tempo,  tece  comentários  pessoais  e  aleatórios  a  respeito  das  imagens               

tremidas.  Essa  articulação  particular  nos  dá  a  impressão,  muitas  vezes,  de  estarmos  diante  de               

um   “filme   caseiro”.   

A  respeito  de  como  esta  voz  atua  no  desenvolvimento  da  narrativa  de Viajo podemos               

citar  Sarah  Kozloff  (1997)  que  defende  que  a voz  off tem  uma  influência  direta  na                 46

construção  da  atmosfera  dos  filmes.  Segundo  a  autora,  detalhes  como  o  timbre  da  voz,  a                

emoção  com  que  são  proferidos  os  enunciados  e  o  estilo  de  se  comunicar  fazem  fundamental                

diferença.   

Em Viajo, Zé  Renato  se  pronuncia  dentro  de  uma  espécie  de  ritmo.  Em  momentos               

pontuais,  quando  descreve  detalhes  sobre  o  seu  trabalho  de  pesquisa  geológica  sua  voz  se               

apresenta  de  um  modo  que  soa  automático,  ao  passo  que,  na  maior  parte  do  filme,  ela  se                  

coloca  para  o  espectador  de  uma  maneira  completamente  espontânea,  por  vezes  beirando  a              

vulgaridade.  É  esta  aparente  espontaneidade  que,  ao  nosso  ver,  colabora  no  sentido  de  conferir               

46  Narração   personificada   que   remete   a   um   personagem   presente   na   diegese   fílmica.  
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uma  riqueza  poética  para  a  obra,  seja  pela  exposição  de  uma  percepção  que  muitas  vezes                

identificamos  como  falha  (e  que  assim  nos  presenteia  com  a  sensação  de ambiguidade  do               

real ) ,  seja  pelo  contorno  sensível  que  é  trazido  por  suas  impressões  carnais  de  emoções               

imanentes  que  fazem  com  que  despertemos  para  esse  mundo  de  experimentações  e             

sensibilidades  através  do  filme.  Vale  dizer  que  outro  fator  decisivo  que  nos  permite  gozar               

desse  tipo  de  experiência  é  o  fato  de  o  protagonista  não  aparecer  materializado  nas  imagens                

do  filme,  pois  ainda  que  sua  voz  traga  grande  presença,  em  nenhum  momento  vemos  sua                

figura.  

Michel  Chion  (2011)  utiliza  o  conceito  de voz  acusmática  para  se  referir  a  essas  vozes                

que  se  impõem  ao  espectador,  independente  de  um  corpo  anunciador  presente  nas  imagens.  O               

termo  acusmático  diz  respeito,  assim,  a  sons  que  escutamos  e  que  nos  parecem  familiares,               

sem,  no  entanto,  revelarem  a  fonte  que  os  produz,  como,  por  exemplo,  a  voz  da  mãe  que  é                   

ouvida  pelo  feto  de  dentro  do  útero,  que  seria  uma  voz  conhecida,  mas  de  origem  não                 

visualizável.  De  acordo  com  Chion  (2011),  uma voz  acusmática  representa,  assim,  um             

personagem  que  participa  no  espaço  diegético  apenas  através  da  voz,  ou  seja,  ele  está  fora  de                 

campo,  mas  não  fora  da  narrativa  fílmica.  São  vozes  que,  na  maioria  das  vezes,  trazem  forte                 

presença  e  mobilizam  o  espectador  a  imaginar  o  material  extracampo.  Nesse  sentido,  para              

Chion,  a  personagem  da  mãe  em Psicose (HITCHCOCK,  1960) é,  antes  de  tudo,  uma  voz.                

Temos  também  exemplos  de  filmes  mais  recentes  com  fortes  personagens  que  se  impõem  de               

forma  semelhante,  como Samantha  do  filme  Ela (JONZE,  2014),  um  sistema  operacional  com              

voz  feminina  que  vive  um  relacionamento  amoroso  com  o  solitário  Theodore.  Outro  exemplo              

semelhante   é   o   do   computador   Hal   de    2001,   uma   odisseia   no   Espaço    (KUBRICK,   1968) .  

No  caso  de  José  Renato,  quando  o  mesmo  se  pronuncia,  temos  acesso  a  relatos  de                

viagem  que  se  misturam  com  expressões  vulgares  cotidianas  e  confissões  apaixonadas.  Suas             

agonias  e  desejos  trazem  para  a  cena  uma  carnalidade  que  supera  qualquer  necessidade  de               

aparição  de  sua  imagem  na  tela.  Há,  em  suas  falas,  a  referência  recorrente  a  uma  mulher                 

chamada Joana,  que  ele  também  chama  pelo  apelido  de Galega,  a  respeito  da  qual  temos                

acesso  apenas  a  algumas  informações  soltas  proferidas  entre  divagações  e  declarações            

solitárias,  de  endereçamentos  que  acabam  por  transformar  os  relatórios  de  pesquisa  geológica             

em   cartas   de   amor.  
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Em  determinado  trecho  do  início  do  filme,  por  exemplo,  percebemos  o  amanhecer  do              

dia  através  do  deslocamento  na  estrada  e  ouvimos  o  barulho  do  carro  em  movimento  que  se                 

mistura  ao  som  romântico  e  levemente  chiado  da  música Morango  do  Nordeste (LAIRTON  E               

SEUS  TECLADOS,  1998) que  toca  no  rádio . Durante  os  instantes  de  contemplação,  por  meio               

de  uma  fotografia  tremida  e  de  um  movimento  de zoom  digital que  desfoca  a  imagem  de  um                  

modo  semelhante  ao  efeito  produzido  por  uma  câmera  amadora,  vemos  o  horizonte  que              

aparece   sendo   clareado   lentamente   pelo   sol,   enquanto   José   Renato   começa   a   falar:  

– Galega  bom  dia,  bom  dia  meu  amor...  Hoje  é  dia  28  de  outubro,  dia  do  funcionário                  
público.  Em  Fortaleza  ninguém  trabalha  na  repartição,  e  eu  aqui,  nesse  torrão  seco.              
Dando  um  duro  danado!  Faltam  27  dias  e  12  horas  pra  acabar  a  viagem,  parece  uma                 
eternidade,  no  dia  que  saí  de  Fortaleza  até  aqui  quase  não  vi  ninguém  na  estrada,                
fico  com  o  rádio  ligado,  pensando  em  você  a  viagem  toda  e  só,  chega  me  canso  de                  
tanto   pensar   em   ti.  

 

Figura   25   –   Imagens   do   amanhecer   na   estrada,   fotografia   em   estilo   tremido   e    zoom   digital    desfocado.  

Fonte:   <https:/ / www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0>  

É  curioso  o  contraponto  que  surge  entre  a  definição  feita  pelo  personagem  a  respeito               

do  clima  como  “ torrão  seco”  e  aquilo  que  é  visto  por  nós (Figura  25.) :  uma  paisagem  calma                  

com  uma  luz  amena  ao  som  de  uma  música  romântica.  Apesar  de  proferir  tal  comentário,  as                 

percepções  do  personagem  parecem  ser  mais  influenciadas  por  sua  angústia  interna  do  que              

pelo  seu  contato  com  a  paisagem,  pois  fica  claro  que  a  sua  agonia  se  deve  principalmente  à                  
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ausência  da  amada  quando  afirma:  “ fico  pensando  em  você  a  viagem  toda  e  só,  chega  me                 

canso  de  tanto  pensar  em  ti”; ele  se  cala enquanto  a  música  diz:  “ Me  diga  o  que  ela  significa                    

pra  mim/  Se  ela  é  o  morango  aqui  do  Nordeste/  Tu  sabe  não  existe,  sou  cabra  da  peste.”. A                    

letra parece  aderir  à  proposta  do  filme,  que  embala  um  sertão  que  é  visceralmente  atrelado  a                 

uma  história  de  amor.  Tal  característica,  no  entanto,  não  nos  leva  a  conclusão  de  que  o  filme                  

se  fecha  na  narrativa  romântica,  mas  que  sua  atmosfera  é  construída  para  fazer  as  sensações                

circularem   em   torno   desse    conceito .  

Em Viajo  não  acompanhamos  grandes  acontecimentos  narrativos  dramáticos,  nem          

viradas,  clímax  ou  desfechos  no  que  diz  respeito  a  essa  história  de  amor,  que  se  apresenta  ao                  

espectador  de  forma  vaga,  por  meio  de  informações  eventuais  e  muitas  vezes  contraditórias,              

se  fazendo  emergente  apenas  por  meio  das  emoções  atordoadas  do  personagem-narrador.  No             

entanto,  a  presença  desse  romance  se  manifesta  em  todo  o  filme  e,  mesmo  que  de  forma                 

latente,  tudo  aquilo  que  é  visitado  sempre,  de  algum  modo,  recebe  um  tom  ligado  a  ele.  No                  

que  diz  respeito  ao  contexto  do  sertão,  temos  acesso  a  tudo  apenas  através  dos  olhos                

declaradamente  enviesados  de  José  Renato.  Sendo  oferecido  ao  espectador  as  imagens  de  um              

que  acabam  se  impondo  como  alteridade,  na  medida  em  que  se  atualizam  enquanto  potência  a                

cada  nova  porção  de  estranhamento  que  a  obra  promove.  Com  tudo  isso  reforçamos  aqui  a                

hipótese  de  que  estamos  frente  a  uma  narrativa  de  fluxo,  pois,  segundo  Oliveira  Jr.,  é  esse  tipo                  

de  trama  que  funciona  como  pano  de  fundo  para  o  desenvolvimento  sensível  do              

cinema-dispositivo:   

Nos  filmes  concebidos  pelos  “cineastas-artistas”  contemporâneos,  há  um         
transbordamento  narrativo,  uma  vontade  de  algo  que  não  seja  só  uma  história  (um              
sentido,  uma  emoção),  mas  que  repercuta  no  corpo,  em  “estados  pouco  evidente  do              
corpo  e  da  consciência”,  “submergindo  o  espectador  num  banho  de  sensações            
novas”.  A  “sutura”  entre  o  narrador  fílmico  e  o  espectador  já  não  depende  da               
coerência  do  processo  de  narrativização.  Outros  circuitos  de  afinidade          
espectador-filme   se   estabelecem.   (OLIVEIRA   JR,   2013.   p.   138-139)  

 

Nos  deparamos  por  diversas  vezes  com  essa  recusa  à  coerência  discursiva  dentro  de              

Viajo ,  tanto  pelas  construções  que  levam  o  espectador  a  manter  o  foco  mais  a  nível  sensorial,                 

em  detrimento  do  racional,  como,  através  das  coisas  que  são  ditas  pelo  personagem-narrador.              

A  exemplo  de  um  momento,  transcorrido  ainda  na  primeira  metade  do  filme  e  descrito  a                

seguir,   em   que   Zé   Renato   começa   a   falar   enquanto   vemos   a   paisagem   através   do   para-brisa.   
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O  sol  se  põe  por  detrás  das  árvores  e  um  movimento  de  câmera  lenta  parece  amortecer                 

o  balanço  do  carro.  Certa  delicadeza  é  garantida  pela  cena,  que  também  é  evidenciada  pelo                

tom   com   que   o   protagonista   se   expressa:   

– Galega,  Joana,  amor  da  minha  vida,  faltam  23  dias  e  8  horas  pra  minha  volta,  e                  
volto  porque  te  amo,  tô  cruzando  uma  estrada  inteira,  num  pôr-do-sol  romântico.             
Lembro  do  nosso  último  pôr  do  sol  juntos,  lá  na  praia  do  futuro,  a  única  coisa  que                  
me   faz   feliz   nesta   viagem   são   as   lembranças   que   tenho   de   ti”.  

 

Figura   26   –   “   Pôr   do   sol   romântico”  

Fonte:   <https:/ / www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0>    

Ele  faz,  em  seguida,  uma  pequena  pausa  e,  quando  volta  a  falar,  abandona  o  tom                

inicial  que  soava  inspirado,  para  se  expressar,  agora,  de  um  modo  meio  irritado  que  não                

condiz  com  aquilo  que  havia  acabado  de  dizer:  “ Não,  Galega,  isso  é  mentira,  não  sei  escrever                 

carta  de  amor,  não  aguento  a  ideia  de  ficar  só,  sabia  que  a  única  coisa  que  me  deixa  triste                    

nesta   viagem   são   as   lembranças   que   tenho   de   ti?”  

Após  essa  última  afirmação,  a  cena  é  invadida  por  fortes  ruídos  de  buzinas  e  uma                

caravana  de  caminhões  cheios  de  romeiros  aparece  passando  na  estrada.  Os  flashes  coloridos              

produzidos  pelo  sol,  junto  ao  som  grave  dos  motores,  em  composição  com  as  vozes  agudas  de                 

crianças  que  gritam  e  de  mulheres  que  cantam  músicas  religiosas  formam  um  denso  bloco  de                

sensações,  tudo  nos  atravessa  de  um  modo  tão  intenso  que  parece  ofuscar  nossa  compreensão               

e   desenhar   em   um   tom   quase   onírico.  

Enquanto  os  romeiros  passam,  uns  acenando,  outros  olhando  sérios,  a  câmera  se             

movimenta  lentamente,  exibindo  uma  infinidade  de  rostos.  Nada  é  dito  nesse  momento  do              

filme,  apenas  uma  profusão  de  eventos  sensoriais  invade  a  tela.  O  intenso  barulho  chega  a                

gerar  certa  confusão  em  quem  está  assistindo,  convergindo  o  nosso  olhar  apenas  para  o               
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impacto  da  cena.  O  excesso  de  estímulos  durante  a  passagem  dessas  pessoas  parece  impedir               

que  uma  conclusão  sobre  elas  seja  tomada.  O  filme  nos  convida,  mais  uma  vez,  para  uma                 

contemplação   o   mais   livre   possível   da   formulação   de   discursos.  

Figura   27   –   Cores   produzidas   pelo   reflexo   da   luz   do   sol   no   caminhão   de   romeiros,   passagem   em   câmera   lenta.  

Fonte:   <https:/ / www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0>  

Em  seguida,  o  ritmo  começa  a  desacelerar,  a  música  instrumental  se  torna  mais  lenta  e                

calma  e  o  rosto  de  uma  mulher  aparece  em  destaque  (Figura  28).  Ela  olha,  longamente,  em                 

direção  à  câmera  e  a  construção  dessa  tomada,  que  se  atém  à  sua  fisionomia  promove  uma                 

facilidade  em  estabelecer  um  contato  sensível.  Ficamos  a  observar  as  pequenas  expressões  do              

rosto  em  close,  e  o  silêncio  e  a  persistência  do  plano  criam  uma  profundidade  no  olhar  que                  

parece   reconhecer   o   lugar   da   alteridade,   ao   mesmo   tempo   em   que   gera   potência.   

Ainda  que  se  possa  sentir  a  intensidade  das  emoções  confusas  do  protagonista  inscritas              

na  ambiência,  assim  como  os  traços  da  trama  amorosa  através  dos  detalhes  que  exacerbam               

beleza  e  lirismo,  o  que  se  destaca  na  cena  são  essas  pessoas  que  surgem;  é  o  mundo                  

inapreensível   delas   que   nos   escapa   e   se   estende   além,   gerando   o   fluxo   da   obra.  

Essa  tendência  de  recorrer  a  uma  espécie  de  lirismo  flutuante,  quando  o  personagem              

se  depara  com  situações  e  sujeitos  sociais  que  remetem  à  alteridade  se  repete  em  outras                

situações  do  filme.  Assim  como  também  é  perceptível  que,  quando  se  sente  angustiado  e               
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confuso,  José  Renato  volta  sua  atenção  para  o  contexto  desse  sertão  que  é  visto  por  meio  de                  

sua  percepção  distorcida.  Assim,  tudo  se  desenrola  pela  repetição  desses  movimentos  e  é              

como  se  o  filme  assumisse  a  sua  incapacidade  de  apreensão  diante  dessa  realidade  e               

escolhesse  apenas  promover  lances,  vislumbres  de  contatos  enviesados  pela  iminência  de  uma             

relação   amorosa.  

Figura   28   -   Tomada   de   aproximadamente   20   seg.   em   rosto   de   mulher   embarcada   em   caminhões   pau-de-arara.  

Fonte:   <https://www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0>  

Oliveira  Jr.  comenta  que  muitos  dos  filmes  dos  primeiros  dez  anos  dos  anos  2000               

apresentam  tramas  que,  de  modo  semelhante,  vagueiam,  de  modo  confuso,  ao  redor  de  um               

mesmo  ponto.  Na  opinião  do  pesquisador,  esse  estilo  ilustra  a  teoria  de  Deleuze  a  respeito  da                 

imagem-afecção ,  definida  em  sua  obra Imagem-movimento (1985) , segundo  a  qual  a  afecção             

trabalha  no  lugar  da  ação. “A  narrativa  é  pura  passagem,  passagem  que  não  progride,  não  vai                 

de  A  a  B,  mas  de  A  a  A',  A'',  e  assim  por  diante  –  sutis  variações  em  torno  de  um  mesmo                       

estado   afetivo   instaurado   desde   o   início”   (OLIVEIRA   JR.,   2013   p.   148).  

Essa  questão  é  ilustrada  pelo  autor  através  do  filme A  mulher  sem  cabeça (MARTEL,               

2008), protagonizado  por Verônica, uma  mulher que,  após  fugir  de  atropelamento  acidental,             

passa  a  se  sentir  perturbada.  O  filme  se  resume  às  situações  banais,  ocorridas  nos  dias                

posteriores  ao  incidente,  que,  segundo  Oliveira  Jr.,  criam  o  efeito  de clausura  sensorial .  O               

espectador  é  levado  a  fundir  sua  perspectiva  com  a  da  personagem  de  modo  que  tentativas  de                 
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elaborações  intelectuais  sobre  os  acontecimentos  do  filme  são  dificultadas.  Nesse  sentido,  o             

autor   comenta   como   o   filme   se   manifesta   de   um   modo   escópico   em   relação   a   alteridade:  

O  que  quer  que  tenha  cruzado  o  caminho  de  Verónica,  na  sua  presença  ausência,               
agora  assombra  todos  os  enquadramentos  do  filme.  O  drama  se  internaliza  e  se              
virtualiza,  desaparece  por  trás  da  banalidade  cotidiana,  dissimula-se  no  fundo           
sempre  desfocado  das  imagens,  evanescendo  a  presença  do  mundo  ao  redor  da             
personagem  principal.  Os  estímulos  aferentes  do  mundo  objetivo  e  da  perspecção            
sensível  são  desproporcionais  a  seus  efeitos  na  consciência,  e  esta  já  não  serve  de               
testemunho  fiel  das  relações  entre  ego  e  mundo  exterior.  O  olhar  seleciona             
patologicamente  as  partes  do  real  que  lhe  interessam  e  afetam.  A  alteridade  se  torna               
uma  memória  distorcida  do  fora  do  campo.  A  ficção,  ou  o  que  sobra  dela,  consiste                
na  errância  de  uma  mulher  desconectada  de  um arrière-monde tornado  mais  e  mais              
abstrato.   (OLIVEIRA   JR.,   2013   p.   148)  

 

É  possível  nos  arriscarmos  aqui  a  concluir,  que,  essas  propostas  errantes  atuam             

afirmando  as  alteridades,  pois  apontam  para  subjetividades  que  se  deslocam  numa  constante             

vibração  de  devir  e  que  encontram  força,  justamente,  no  seu  sentido  inalcançável,  na  sua               

existência   não   redutível   a   qualquer   compreensão   fechada.   

 

 

 

3.2    A   (re)   descoberta   do   sertão  

 

O  personagem-narrador  de Viajo  Porque  Preciso,  Volto  Porque  Te  Amo é  alguém  que              

chega  como  forasteiro  no  sertão  e,  ao  longo  do  filme,  acompanhamos  a  sua  trajetória  de                

estranhamento  frente  às  imagens  que  lhe  atravessam.  A  questão  da  alteridade  é  dada  a  todo                

instante,  e  emerge  através  da  franqueza  de  suas  falas  com  seu  o  seu  estilo  muito  pouco  formal                  

e  autocentrado.  Durante  a  trama,  temos  acesso  aos  registros  dessa  expedição,  desse  contato              

com  “um  mundo  novo”  e  o  modo  inusitado  com  que  isso  é  narrado  em  conjunto  com  as                  

imagens   é   algo   que   particularmente   nos   interessa.   

O  conjunto  de  alguns  recursos  estilísticos  presentes  na  obra  nos  leva  supor  que Viajo               

faz  parte  da  leva  de  filmes  que  realiza  uma  atualização  do  construto  sertão,  chamados  por                

Nagib  (2002)  de Áridos  Movies,  que  são  obras  que  se  apropriam  dos  clichês  e  mitos                 
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totalizadores   a   respeito   do   sertão   de   modo   a   subverter   as   lógicas   habituais.   

Quando  o  protagonista  se  apresenta  em  meio  a  uma  viagem  de  exploração  e              

investigação  desse  contexto,  podemos  ler  o  seu  papel  dentro  do  filme  sob  uma  ótica  que  não                 

se  fecha  apenas  na  sua  função  enquanto  personagem  ficcional.  Pois,  diante  da  abertura  que  a                

narrativa  de  fluxo  nos  permite  ter,  podemos  entender  este  lugar  que  o  mesmo  ocupa  no  filme                 

como  sendo  também  o  do  cineasta  que  se  propõe  a  filmar  o  outro  de  classe,  ou  o  de                   

estrangeiro  em  terras  desconhecidas,  ou,  ainda,  em  termos  mais  alegóricos,  o  do  colonizador              

em   um   território   por   “descobrir”.   

A  noção  de  “terra  desconhecida”,  por  sua  vez,  não  é  um  tema  que  soa  de  modo  tão                  

estranho,  se  tivermos  em  vista  o  trajeto  percorrido  pelo  sertão  em  nossa  cultura  e  obras  de                 

arte.  Vale  relembrar  que  a  questão  da  colonização  nos  rememora  os  mitos  envolvidos  nas               

nossas  noções  de  identidade  nacional  que,  na  mesma  medida  em  que  trazem  o  sertão  como                

símbolo  representante,  também  possuem  como  imagem  fundadora  “o  mar  do  descobrimento”           

,   como   discutimos   nos   capítulos   iniciais   desse   trabalho.  47

Entendendo  o  movimento  de  mutilação  que  toda  proposta  analítica  acaba  por  realizar,             

sobretudo  diante  de  um  filme  com  uma  estética  de  fluxo,  assim  como  tendo  muito  clara  a                 

dificuldade  de  fechar  qualquer  proposta  presente  a  priori  na  obra,  podemos  nos  arriscar  a  tecer                

uma  comparação  entre  o  estilo  de  relato  presente  na  narrativa  de Viajo e  a  carta  histórica  de                  48

Pero  Vaz  de  Caminha.  Documento  este  que,  por  sua  vez,  assim  como  os  relatos  de  Cristóvão                 

Colombo  sobre  o  descobrimento  da  América,  presente  nos  estudos  de  Todorov ,  resguarda             49

todo   um   conteúdo   dedicado   a   alteridade.  

Podemos  realizar  esta  leitura  alegórica  e  comparativa  a  partir  de  um  trecho  que  se               

passa  ainda  por  volta  dos  momentos  iniciais  do  filme  quando  pela  primeira  vez  ouvimos  José                

Renato  discorrer  a  respeito  dos  seus  relatórios  de  pesquisa.  E,  enquanto  vemos  a  paisagem  em                

cena,   o   personagem   descreve,   em   termos   técnicos,   o   local   visitado:   

– Dia  2  pesquisa  geológica  das  estruturas  tectônicas  para  a  implantação  do  canal  de               
águas  ligando  a  região  do  Xexéu  ao  Rio  das  Almas.  Tempo  de  duração  da  viagem  30                 
dias,  porra  30  dias!  Estou  na  BR  432,  Km  45,  altitude  450  metros,  o  clima  da  região                  

47  Como   bem   trabalha   Sérgio   Buarque   de   Holanda.  
48  Carta  ao  Rei  de  Portugal  Don  Manoel,  redigida  em  1  de  maio  de  1500  pelo  escrivão  Pero  Vaz  de  Caminha  no                       
intuito   de   relatar   a   viagem   de   expedição   realizava   por   Pedro   Álvares   Cabral.  
49Na   obra    A   conquista   da   América   -   A   questão   do   Outro    (1982),   trabalhada   na   pág.   25   desta   dissertação.  
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é  árido,  o  terreno  terciário,  argilas  de  calcário  composta  por  arenitos,  siltitos  e              
conglomerados  ferruginosos  de  forte  coloração  arroxeada  e  idade  cambriana.  A           
região  se  chama  Varzinha,  apesar  disso  não  vejo  nenhuma  várzea.  São  12  horas  da               
manhã,  aproveito  o  trabalho  de  mapeamento  para  fazer  contato  com  os  poucos             
habitantes,  que  vai  ser  necessário  para  a  desapropriação  das  terras  que  vão  servir              
para  travessia  do  canal.  Existe  muita  área  útil  para  passagem  do  canal  por  essa               
região,   hoje   faço   as   primeiras   coletas   e   tomadas   de   medida .  

 

Figura   29   –   Imagens   do   dia   2.  

Fonte:   <https://www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0>  

É  possível  notar  uma  coincidência  expressiva  entre  o  formato  que  é  utilizado  pelo              

personagem  para  descrever  a  paisagem  sertaneja  e  a  maneira  como  Pero  Vaz  de  Caminha               

estrutura   seu   relato   de   descobrimento   do   Brasil:  

E  assim  seguimos  nosso  caminho,  por  este  mar,  de  longo,  até  que,  terça-feira  das               
Oitavas  e  Páscoa,  que  foram  21  dias  de  abril,  estando  da  dita  Ilha  obra  de  660  ou                  
670  léguas,  segundo  os  pilotos  diziam,  topamos  alguns  sinais  de  terra,  os  quais  eram               
muita  quantidade  de  ervas  compridas,  a  que  os  mareantes  chamam  botelho,  assim             
como  outras  a  que  dão  o  nome  de  rabo-de-asno.  E  quarta-feira  seguinte,  pela  manhã,               
topamos  aves  a  que  chamam  fura-buxos.  Neste  dia,  a  horas  de  véspera,  houvemos              
vista  de  terra!  Primeiramente  dum  grande  monte,  mui  alto  e  redondo;  e  doutras              
serras  mais  baixas  ao  sul  dele;  e  de  terra  chã,  com  grandes  arvoredos:  ao  monte  alto                 
o  capitão  pôs  nome  –  o  Monte  Pascoal  e  à  terra  –  a  Terra  da  Vera  Cruz.  (...)  E                    
chegaríamos  a  esta  ancoragem  às  dez  horas  pouco  mais  ou  menos  (…)  Dali              
avistamos  homens  que  andavam  pela  praia. ,  obra  de  sete  ou  oito,  segundo  disseram              
os  navios  pequenos,  por  chegarem  primeiro.  E  o  Capitão-mor  mandou  em  terra  no              
batel  a  Nicolau  Coelho  para  ver  aquele  rio.  (...)  Eram  pardos,  todos  nus,  sem  coisa                
alguma  que  lhes  cobrisse  suas  vergonhas.  Nas  mãos  traziam  arcos  com  suas  setas.              
Vinham  todos  rijos  sobre  o  batel;  e  Nicolau  Coelho  lhes  fez  sinal  que  pousassem  os                
arcos.  E  eles  os  pousaram.  Ali  não  pôde  deles  haver  fala,  nem  entendimento  de               
proveito,   por   o   mar   quebrar   na   costa.   (CAMINHA,   1500-1997.   p.   11)  
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Podemos  perceber  diversas  semelhanças  (Quadro  1.)  desde  o  estilo  de  referência            

temporal  e  espacial,  até  o  modo  com  que  os  relatos  se  voltam  para  descrições  do  lugar  com                  

detalhes  sobre  a  natureza  e  a  vegetação,  elementos  que  são  colocados  em  relação  à  identidade                

da  paisagem  no  sentido  de  emprestar  nome  para  a  mesma.  Por  fim  ambos  convergem  para  a                 

questão  dos  habitantes,  e  o  modo  como  o  filme  promove  imagens  afecções  em  torno  deste                

contato   com   a   alteridade   é   um   aspecto   que   particularmente   nos   interessa.  

 
Quadro   1   -   Tabela   Qualitativa   Comparativa:   Similaridades   entre   recursos   expressivos   e  

conteúdos   presentes   nos   trechos   dos   relatos   de   descobrimento   de    Zé   Renato   e   Caminha.  

Tipo   de   descrição  José   Renato  Pero   Vaz   de   Caminha  

Tempo   em   dias   e   horas   -   Dia   2.   
-   Tempo   de   duração   da   viagem   30   dias.  
-   às   12   horas   da   manhã  

-   que   foram   21   dias   de   Abril.  
-   às   dez   e   pouca   mais   ou   menos.  

Espaço   em  
coordenadas  

-  Estou  na  BR  432,  Km  45,  altitude  450          
metros  

-  estando  da  dita  Ilha  obra  de  660  ou          
670   léguas  

Descrição   de   aspectos  
naturais   do   lugar  
através   de   termos  
específicos.  

-  o  clima  da  região  é  árido,  o  terreno          
terciário,  argilas  de  calcário  composta      
por  arenitos,  siltitos  e  conglomerados      
ferruginosos  de  forte  coloração     
arroxeada   e   idade   cambriana.  

-  topamos  alguns  sinais  de  terra,  os        
quais  eram  muita  quantidade  de  ervas       
compridas,  a  que  os  mareantes      
chamam  botelho,  assim  como  outras  a       
que   dão   o   nome   de   rabo-de-asno   asno”  

Nomes   e   paisagem   -  A  região  se  chama  Varzinha,  apesar        
disso   não   vejo   nenhuma   várzea.  

-  Primeiramente  dum  grande  monte,      
mui  alto  e  redondo;  e  doutras  serras        
mais  baixas  ao  sul  dele;  ao  monte  alto         
o  capitão  pôs  nome  –  o  Monte  Pascoal         
e   à   terra.  

Referência   aos  
habitantes  

-  aproveito  o  trabalho  de  mapeamento       
para  fazer  contato  com  os  poucos       
habitantes,  que  vai  ser  necessário  para  a        
desapropriação  das  terras  que  vão  servir       
para   travessia   do   canal.  

-  Dali  avistamos  homens  que  andavam       
pela  praia.,  obra  de  sete  ou  oito,  (...)         
Eram  pardos,  todos  nus,  sem  coisa       
alguma  que  lhes  cobrisse  suas      
vergonhas.  

Fonte:   elaboração   da   autora,   2019.  

Se  por  um  lado  o  colonizador  tem  como  interesse  a  exploração  dessas  terras,  em Viajo                

a  relação  com  o  sertão  também  é  dada  de  uma  maneira  parecida,  pois  o  objetivo  da  realização                  

da  transposição  do  Rio  São  Francisco  é  enfatizado  pelo  personagem.  Porém,  enquanto  na  fala               

de  Caminha  há  uma  ênfase  na  impossibilidade  de  compreensão  dos  índios  quando  ele  diz:               
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“ Ali  não  pôde  deles  haver  fala,  nem  entendimento  de  proveito”, demonstrando  um  tipo  de               

interdição,  na  fala  de  Zé  Renato,  por  outro  lado,  há  apenas  o  anúncio  de  que  uma  tentativa  de                   

contato  será  iniciada.  Em  diálogo  com  a  afirmação  do  personagem,  a  cena  também  apresenta               

as  imagens  em  um  estilo  de  aproximação  gradual,  e  assim,  vemos  ao  longe  algumas  casas  que                 

compõem    a   paisagem    (Figura   29).  

Por  fim,  ainda  no  que  diz  respeito  à  comparação  com  o  trecho  da  Carta  de  Caminha,                 

percebemos  que  a  descrição  dos  habitantes  pelo  navegador  português  –  “Eram  pardos,  todos              

nus,  sem  coisa  alguma  que  lhes  cobrisse  suas  vergonhas”  –  ,  deixa  transparecer  o  olhar                

europeu.  Em  semelhança,  José  Renato  também  faz  comentários  sobre  as  pessoas  que  encontra              

a  partir  do  seu  próprio  ponto  de  vista,  que,  por  sua  vez,  se  apresenta  humano  e  errante,  e  é  o                     

modo  como  ele  faz  isso  que  nos  traz  dados  para  serem  trabalhadas  questões  que  dizem                

respeito  à  alteridade,  sobretudo  em  momentos  em  que  as  imagens  adquirem  um  tom  um               

pouco  mais  documental.  Disso  também  decorre  a  analogia  que  arriscamos  entre  o  contato              

colonizador-colonizado    e    cineasta-sujeito   filmado.  

 

 

3.2.1.   Os   habitantes  

 

Após  anunciar  que  vai  buscar  contato  com  os  habitantes  do  local,  as  primeiras  pessoas               

que  José  Renato  visita  são  Seu  Nino  e  Dona  Perpétua.  Os  personagens  aparecem  em  cena                

enquadrados  como  se  estivessem  posando  para  uma  dessas  fotografias  de  casais  que             

antigamente  eram  emolduradas  e  costumavam  decorar  as  paredes  das  casas.  Nesse  momento,             

o   personagem   diz:  

–  Seu  Nino  e  Dona  Perpétua  vão  ser  os  primeiros  a  serem  desapropriados,  eles  estão                
casados  há  mais  de  50  anos,  nunca  tiveram  outra  casa,  nunca  tiveram  uma  briga,               
nunca  dormiram  uma  noite  longe  um  do  outro,  seu  Nino  saiu  pra  desligar  o  rádio  e                 
eu   pedi   para   ele   voltar,   não   quis   filmá-los   separados.  

 

A  presença  do  traço  perceptivo  de  Zé  Renato  se  inscreve  de  maneira  consistente  neste               

relato,  à  medida  que  ele  deixa  clara  a  sua  direção  da  cena  no  momento  em  que  afirma:  “ eu                   

 



123  

pedi  para  ele  voltar,  não  quis  filmá-los  separados” .  Ao  mesmo  tempo,  quando  em  suas               

palavras  faz  menção  à  suposta  felicidade  do  casal,  traz  à  tona  o  conteúdo  latente  da  sua                 

própria  relação  amorosa.  Enquanto  o  filme  deixa  transparecer  esse  viés,  o  casal  de  idosos               

permanece  parado  silenciosamente  em  frente  à  câmera,  como  se  esperasse  o  registro  da              

fotografia.  Aquele  que  assiste  ao  filme  pode,  assim,  observá-los  nessa  posição  que  remete,              

simultaneamente,   à   artificialidade   dos   recortes   representacionais   fílmicos.  

A  obra  sublinha  a  questão  de  que  eles  sempre  moraram  na  mesma  casa,  que  agora  está                 

prestes  a  ser  desapropriada  para  ser  coberta  pelas  águas  do  rio.  No  entanto,  a  potência  desses                 

corpos  se  estabelece  mesmo  diante  de  tal  contexto  situacional  pois  a  dita  estabilidade  do               

casamento  depõe  em  um  sentido  contrário  à  circundante  iminência  de  transitoriedade.  Vemos             

uma  construção  identitária  a  partir  do  lar  que  parece  se  fazer  consistente,  não  em  seu  sentido                 

físico  como  sinônimo  de  casa,  mas  como  espaço  de  habitação  e  práticas,  de  trocas  e  vivências                 

simbólicas.  Logo,  o  convívio  íntimo  do  casal  de  certa  maneira  se  sobrepõe  às  referências               

ligadas   ao   território   e   às   suas   implicações   sociais   à   nível   macro.  

Figura   30   –   Dona   Perpétua   e   Seu   Nino,   que   some   e   depois   retorna   para   a   cena.  

Fonte:   <https://www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0>  

Algumas  cenas  depois,  o  carro  de  José  Renato  transita  pela  estrada  e  a  paisagem  corre                

alaranjada  por  sua  lateral,  na  cena  vemos  montanhas  e  várias  casinhas  nas  suas  proximidades,               

quando   o   personagem-narrador   diz:   
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– Dia  7,  região  localizada  a  100km  do  Jubeira  da  Serra.  A  região  apresenta  um                
morro  de  altura  elevada  que  irá  prejudicar  a  passagem  do  canal.  A  opção  mais  barata                
é  que  o  canal  faça  um  contorno  pela  montanha,  evita-se  assim  a  implosão  do  morro.                
Terminei  a  avaliação  do  Jubeira  da  Serra  5  horas  antes  do  previsto,  tô  quase  meio  dia                 
adiantado  no  cronograma.  Por  que  insistem  em  fazer  essa obra  aqui  hein?  Não,  na               
verdade   esse   não   é   um   problema   meu.   Tô   com   fome.  

 

 Enquanto  as  imagens  das  casas  ao  pé  do  morro  vão  surgindo  na  paisagem,  entendemos               

que  a  água  vai  invadir  todo  o  local  e  provavelmente  desapropriar  as  pessoas  que  moram  ali.                 

Em  certo  ponto,  Zé  Renato  chega  a  se  questionar  “ Por  que  insistem  em  fazer  essa  obra  aqui                  

hein?” ,  mas  depois,  em  coerência  com  o  conceito  do  filme,  ele  acaba  abandonando  essa               

questão  e  se  volta  mais  uma  vez  para  si  mesmo  ao  dizer  “ Tô  com  fome...”. O  filme,  portanto,                   

interrompe  um  início  de  formulação  discursiva  sobre  o  contexto  social  e  político  para  chamar               

atenção  para  uma  sensação  física  do  protagonista,  a  de  fome.  Além  dessa  estratégia  que  se                

estabelece  em  concordância  com  estética  do  fluxo,  aqui  já  posta,  também  podemos  nos              

debruçar  sobre  a  escolha  que  o  filme  faz  de  colocar  em  cena  um  personagem-narrador  que  ao                 

invés   de   tecer   grandes   asserções   sobre   o   mundo   resolve   antes   falar   sobre   si.  

Figura   31   –   Cenas   da   região   onde   será   realizada   à   transposição   do   rio,   casa   ao   pé   do   morro,   carro   em   movimento.  

 

Fonte:<https://www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0>  

 Acreditamos  ser  possível  aproximar  essa  postura,  que  é  compartilhada  por  outros            

realizadores  contemporâneos,  daquilo  que  Fernão Ramos  (2008),  em  seus  estudos  sobre  filme             

ensaio  e  cinema  documentário,  denomina  como  “ética  modesta”  (RAMOS,  2008  pp.  38-39).             
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Segundo  o  autor,  a  partir  desse  posicionamento,  o  sujeito  ou  a  voz  que  enuncia  no  filme  fala  de                   

uma  realidade  a  partir  de  si  mesmo  ao  invés  de  discorrer  sobre  grandes  tematizações  sociais.  Tal                 

fenômeno,  segundo  o  autor  se  faz  presente  em  alguns  filmes  que  trazem  a  presença  do  outro  de                  

classe.  

 Após  o  personagem  revelar  sua  fome,  vemos  imagens  de  um  restaurante  à  beira  da               

estrada  localizado  no  Posto  de  Gasolina  Vista  Alegre.  Nesse  trecho  nada  é  dito,  apenas               

ouvimos  os  ruídos  ambientes  que  preenchem  levemente  a  cena  e  compõem  a  atmosfera              

através  de  sons  distantes  de  conversas,  telefones  tocando  ao  longe  e  vozes  pouco  apreensíveis               

de  algumas  crianças  que  aparecem  ao  redor  de  uma  mesa.  Quase  nada  parece  acontecer,               

apenas  situações  banais  se  passam,  ouvimos  a  risada  de  um  menino  pequeno  em  quem  um                

rapaz  faz  cócegas,  seguido  de  um  plano  fixo  em  que  vemos  uma  moça  confortavelmente               

sentada,   em   igual   estado   de   imobilidade,   a   olhar   para   a   paisagem   da   estrada.  

Figura   32–   Cenas   do   restaurante.  

 

Fonte:   <https:/ / www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0>   

As  banalidades  exibidas  trazem  para  cena  uma  força  de  vida  que  nos  convida  à               

contemplação.  Nesse  sentido,  concordamos  com César  Guimarães  (2010)  que,  ao  comentar            

proposições  que  buscam  retratar  o  outro  social  através  da  captura  de  pequenas             

espontaneidades,  afirma  que  nesses  casos:  “A  serenidade  e,  mais  do  que  isso,  certa  suspensão               

de  sentido,  habitam  as  imagens  e  lhes  conferem  aquele  ‘movimento  imóvel’  que  constitui  o               
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cotidiano ”    (GUIMARÃES,   2010   p.   182).  

Para  César  Guimarães  (2010),  quando  os  sujeitos  são  retratados  através  do  cotidiano             

este  é  capaz  de  nos  aproximar  de  uma  alteridade  resguardada,  que  foge  às  visões  referenciadas                

fatalmente  fechadas  em  contextos  desprivilegiados  socialmente.  Logo,  quando  o  filme  acaba            

por  não  dar  seguimento  a  um  discurso  a  respeito  das  famílias  sertanejas  desapropriadas  para,               

em  seguida,  apresentar  imagens  do  cotidiano  de  pessoas  que  habitam  o  lugar,  ele  está  a                

assumir  uma  postura  diante  da  alteridade.  Postura  essa  que  opta  por  afirmar  existências  mais               

do  que  enquadrar  os  sujeitos  em  propostas  engajadas  que  os  aprisiona  dentro  de  perspectivas               

prontas  a  respeito  de  identidades  forjadas  que,  por  vezes,  pouco  são  capazes  de  abarcar  a                

multiplicidade  das  possibilidades  de  vida.  A  cena  tem  continuidade  com  a  imagem  de              

caminhões  chegando  e  partindo,  nos  remetendo  assim  à  questão  do entre-lugar  que  também  se               

configura  enquanto  uma  possibilidade  de  contato  com  o  outro  que  se  estabelece  não  apenas               

pelo   estranhamento   do   diferente,   mas   também   pelos   temas   que   transitam   nos   lugares   comuns.  

 Com  o  avançar  do  filme,  vemos  personagens  que  são  retratados  de  um  modo  mais               

próximo,  o  que  talvez  seja  facilitado  pelas  fronteiras  do  entre-lugar,  onde  um  acesso  ao  outro                

social  pode  ser  evocado  através  de  fatores  como  a  globalização.  Como  no  caso  de  uma  moça                 

que  Zé  Renato  encontra  durante  sua  jornada  e  que  é  descrita  por  ele  nas  seguintes  palavras:                 

“Larissa,  19  anos,  foi  a  São  Paulo  duas  vezes  a  trabalho,  tem  duas  pintas  no  rosto  que  me                   

lembram   uma   atriz   de   cinema   e   um   piercing   no   umbigo   que   foi   presente   do   namorado.”.   

Na  sua  fala,  o  protagonista  enfatiza  o  uso  de piercings  e  as  viagens  realizadas  por  ela                 

dentro  de  uma  mesma  afirmação,  o  que  aponta  para  um  empoderamento  globalizado  inscrito              

neste  corpo  que  se  coloca  em  trânsito.  O  cenário  da  loja  onde  Larissa  aparece  também  aponta                 

para  dimensões  de  intercâmbio  cultural  promovido  pelo  comércio,  na  medida  em  que  a  figura               

dela  aparece  junto  a  vários  produtos  como  aquários  artificiais, souvenirs ,  objetos  de             

decoração,   pelúcias,   etc.,   ou   seja,   os   “importados”.   

As  imagens  que  vemos  de  Larissa  não  resultam  de  filmagens,  mas  de  fotografias  que               

se  sucedem  na  tela.  Tal  escolha  por  parte  do  filme  causa  no  espectador  a  sensação  de  que                  

apenas  uma  parte  de  sua  história  nos  está  sendo  contada.  Isto  rememora  mais  uma  vez  o  estilo                  

de  recusa  da  obra  em  promover  conclusões  fechadas  através  das  imagens.  Ao  mesmo  tempo               

em  que  o  filme  ressalta  a  busca  por  um  caminho  possível  de  acesso  às  existências  de                 
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alteridade,  e  diante  da  impossibilidade  de  representação  fiel  desse  outro,  toma  o  caminho  que               

se  instala  na  fronteira,  podemos  entender  o  uso  da  fotografia  como  representação  possível,  no               

sentido   de   reforçar   a   artificialidade   do   relato   e   mediar   a   indexicalidade   da   imagem   fílmica.  

  Figura   33   –   Larissa   na   loja   de   importados.  
  

 

 

 

Fonte:   <https:/ / www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0>  

O  recurso  do  uso  de  fotografias  também  é  utilizado  em  outro  momento  do  filme,               

quando  o  personagem  transita  por  uma  área  do  município  de  Caçambas,  um  lugar  em  que                

também  irá  passar  o  canal  do  Rio  São  Francisco  e  onde  ele  visita  a  fazenda  de  Seu  Manoel                   

Constantino,  uma  propriedade  que,  segundo  as  palavras  do  personagem-narrador,  é  a  única             

existente  na  região.  Lá  moram  o  pai,  a  mãe,  quatro  irmãs  e  dois  irmãos  que  compõem  uma                  

família   de   agricultores.  

As  primeiras  fotografias  que  vemos  é  da  família  em  frente  à  casa  através  de  uma                

sucessão  de  enquadramentos  que  vão  se  tornando  cada  vez  mais  próximos.  A  construção  da               

cena  intensifica  uma  ênfase  na  imagem  da  casa.  Assim  como  no  plano  mais  aberto  um                

cercado  se  interpõe  à  nossa  visão  do  local,  podemos  sugerir  que,  quando  a  cena  insere  na                 

imagem  este  limite,  ele  parece  funcionar  como  uma  solicitação  prévia  por  um  olhar  de               

respeito,  como  um  requisito  para  que  espectador  possa  continuar  sua  experiência  de             

aproximação  (Figura  33).  Sendo  assim,  acreditamos  que  não  seja  possível  entender  esta             

marcação  em  duros  termos  como  os  da  propriedade  privada,  mas  sim  enquanto  uma  espécie               

de  resguardo  que  evoca  um  desvelo  prévio,  antes  do  movimento  de  adentrar  na  intimidade  da                
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família.  

Enquanto  ouvimos  descrições  sobre  as  atividades  diárias  e  ações  repetitivas  que  os             

membros  da  família  realizam,  o  seguimento  da  cena  é  dado  através  das  imagens  dessas               

pessoas  no  interior  da  casa.  A  sensação  que  se  constrói  é  a  de  que  a  casa  se  desenha  como  um                     

cosmo  fechado  que  é  habitado  por  essas  pessoas.  Vale  lembrar  que  a  escolha  de  retratar  os                 

habitantes  a  partir  do  universo  do  lar  também  tece  uma  relação  diferente  com  esses  corpos,                

visto  que  os  espaços  de  privacidade  resguardam  experiências  e  práticas  que  se  constituem              

como   o   próprio   abrigo   da   vida   cotidiana.   (Guimarães,   2010,   p.   184)  

Figura   34    –   Fotografias   da   família   na   frente   da   casa   .   
  
 
 

Fonte:<https://www.youtube.com>    

 
 De  acordo  com  Zé  Renato,  na  família  dos  Constantino  os  homens  trabalham  na              

lavoura,  mesmo  a  terra  sendo  descrita  como  infértil,  enquanto  as  mulheres  ficam  cuidando  da               

casa.  O  lugar  não  possui  energia  elétrica,  mas  mesmo  assim,  segundo  as  palavras  do               

narrador-personagem,  uma  das  filhas  lê  e  relê Dom  Casmurro  (Machado  de  Assis,  1881-2015)              

todas  as  noites.  Esse  tipo  de  comentário  meio  curioso  e  inusitado  que  se  repete  dentro  do                 

filme   é   próprio   de   uma   errância   que   parece   anunciar   estados   inalcançáveis   de   subjetivações.   

 Deleuze  e  Guatarri  (2005)  discorrem  sobre  os enunciados que,  segundo  os  autores,  são              
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caracterizados  como  tipos  de  falas  que  funcionam  em  seu  sentido  afirmativo  e raro  que  por                

sua  vez  se  diferenciam  das frases que  se  baseiam  em  proposições  sobre  algo  e  são  passíveis                 

de  reformulações  opostas  de  sentido,  enquanto  os enunciados  seriam  fruto  de  fenômenos             

aleatórios   e   indivisíveis:  

Uma  dialética  das  frases  está  sempre  submetida  à  contradição,  mesmo  que  apenas             
para  superá-la  ou  aprofundá-la;  uma  tipologia  das  proposições  está  submetida  a            
abstração,  que  faz  corresponder  a  cada  nível  um  tipo  superior  a  seus  elementos.  Mas               
a  contradição  e  a  abstração  são  processos  de  proliferação  das  frases  e  das              
proposições,  tal  como  a  possibilidade  de  opor  uma  frase  a  outra  frase,  ou  de               
formular  mais  uma  proposição  sobre  outra  proposição.  Os  enunciados  pelo  contrário            
são  inseparáveis  de  um  espaço  de  raridade,  no  qual  se  distribuem  segundo  um              
princípio  de  parcimônia,  ou  mesmo  de  déficit,  Não  há  possível  nem  virtual  no              
domínio  dos  enunciados  pois  nele  tudo  é  real,  nele  toda  realidade  está  manifesta:              
importa  apenas  o  que  foi  formulado,  ali,  em  dado  momento,  com  tais  lacunas,  tais               
brancos.   (DELEUZE;   GUATARRI,2005   p.14-15)  

 

 Os  enunciados  presentes  na  narração  de  José  Renato  junto  às  fotografias  da  família              

reforçam  o  estranhamento  e  por  isso  mesmo  atuam  produzindo  atualizações  desse  outro  antes              

tão  encerrado  em  simbologias  homogeneizantes  sobre  um  território  rural  e  sertanejo.  O  filme              

não  tenta  alcançar  uma  maneira  mais  próxima  da  trazer  a  “verdade”  sobre  a  realidade  dessas                

pessoas,  mas  através  do  seu  estilo  fluido  chama  atenção  para  o  mistério  indecifrável  das               

singularidades.  Pois  “o  enunciado,  com  efeito,  não  se  confunde  com  a  emissão  de              

singularidades  que  ele  supõe,  mas  com  o  comportamento  de  curva  que  passa  na  vizinhança               

delas”   (DELEUZE;   GUATARRI,   2005).  

 É  interessante  notar  que  a  obra  literária  citada  também  apresenta  uma  estética  que  se               

assemelha  ao  estilo  narrativo  do  filme,  pois  o  romance Dom  Casmurro  tem  como  narrador               

Bentinho  um  personagem  que  em  nenhum  momento  tem  acesso  a  realidade  factual  dos              

acontecimentos,  logo  tudo  que  é  contado  no  romance  é  proveniente  das  impressões  parciais              

dele.  O  personagem  sofre  sem  saber  se  as  traições  do  seu  melhor  amigo  com  a  sua  mulher                  

Capitu  são  ou  não  frutos  de  sua  imaginação,  e  o  livro  brinca  com  leitor  no  sentido  de  fornecer                   

pistas  nos  dois  sentidos,  assim  como  marca,  intensamente,  que  o  olhar  do  protagonista  é               

enviesado   pelos   seus   ciúmes.  

 Cezar  Migliorin  (2010)  é  mais  um  autor  que  também  valoriza  obras  que  se              

desenvolvem  dentro  de  um  estilo  mais  fluido,  as  quais,  no  caso  mais  específico  do  cinema                

documental,  fogem  aos  fechamentos  de  sentido  e  por  isso  realizam,  segundo  ele,  um  papel               
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diferenciado   diante   das   figuras   de   alteridade:  

Nesse  sentido,  interessam-nos  os  filmes  que  não  renunciam  a  um  desvendar  da             
história  e  do  outro,  mas  que  se  propõem  a  fazê-lo  de  maneira  fluida,  incerta,               
ficcional,  esburacada.  Seres  sem  limites  claros,  sem  palavras  precisas,  mas  que            
precisam  de  palavras;  sem  imagens  ou  espaços  precisos,  mas  que  se  ensaiam  com  as               
imagens.   (MIGLIORIN,   2   010,   p.   22)  

 

Figura   35   –   Moça   que    lê   e   relê   Dom   Casmurro   de    Machado   de   Assis.  

Fonte:   < https://www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0 >  

 

Outro  ponto  que  também  serve  de  observação  relevante  nesta  cena  é  que  enquanto  o               

narrador  afirmar  que  a  família  vive  em  um  estado  de  extremo  isolamento  vemos  referências               

como  a  do  livro  de  Machado  de  Assis  e  a  presença  de  um  cartaz  do  filme Rambo                  

(MORRELL,  1972)  decorando  a  casa,  que  aparece  na  parede  ao  fundo  de  uma  fotografia  das                

irmãs  (Figura  24).  Podemos  considerar  que  a  presença  destes  elementos  culturais  nos  remetem              

ao  que  Albuquerque  Jr.  chama  de  “antropofagia  aplicada  ao  cotidiano”,  pois,  ainda  que  dentro               

de  um  contexto  rural  isolado  em  termos  geográficos,  o  mesmo  isolamento  não  ocorre  a  nível                

cultural,  já  que  existe  o  “consumo  diário  de  todo  um  universo  cultural”  (ALBUQUERQUE              

JR,   2016,   p   6)   que   se   dá   através   das   trocas,   da   comunicação   e   dos   deslocamentos.  
 

Figura   36-   Cartaz   de   Rambo   na   parede   da   casa.                   .  

 

Fonte:   < https://www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0  

Mais  à  frente,  com  o  avançar  da  obra,  chegamos  até  um  posto  de  gasolina  onde  o                                

 

https://www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0
https://www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0
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personagem  encontra  algumas  prostitutas.  O  filme  opta  por  dar  início  à  cena  na  escuridão  e                              

vemos,  através  de  uma  difusa  luz  vermelha,  pés  que  caminham  vagueantes  enquanto  ouvimos                          

o  som  produzido  pelos  sapatos  de  salto  alto  que  somem  na  escuridão.  Começamos,  então,  a                              

perceber  um  rosto  feminino  se  desenhando  em  primeiro  plano,  embora  não  seja  possível                          

enxergar  suas  feições  devido  à  escassa  iluminação.  Ouvimos  vozes,  risadas  e  percebemos                        

contornos  de  corpos  de  mulheres  reunidas  enquanto  um  som  de  motor  ao  fundo  ajuda  a                              

compor  a  atmosfera  da  cena.  Surgem  então  retratos  de  moças  sobre  as  quais  José  Renato  tece                                

comentários   de   modo   que   ele   descreve   uma   a   uma:  

– Shirley,  28  anos,  tatuagem  de  coração  com  asas  na  virilha,  pinta  o  cabelo  de  loiro                               
todo  mês.  Jéssica  Flávia,  25  anos,  gosta  de  batom  vermelho  com  gloss,  xana                          
rechonchudinha.  Maria  de  Fátima,  peito  tão  pequeno  que  não  usa  nem  sutiã,  parece                          
umas   azeitoninhas   em   conserva,   faz   ponto   no   Posto   Cacique   no   km   32   da   BR   237.  

 

A maneira  como  essas  mulheres  são  descritas  no  filme  se  assemelha,  em  muitos                          

aspectos,   ao   modo   como   Caminha   se   refere   às   índias   em   determinado   trecho   da   sua   carta:  

Ali  andavam  entre  eles  três  ou  quatro  moças,  bem  moças  e  bem  gentis,  com  os                
cabelos  muito  pretos  e  compridos  pelas  espáduas  e  suas  vergonhas  tão  altas,  tão              
cerradinhas  e  tão  limpas  das  cabeleiras  que,  de  muito  bem  olharmos,  não  tínhamos              
nenhuma   vergonha .    (CAMINHA,   1500-1997   p.   21)  

 

Podemos  perceber  similaridades  nos  estilos  de  narração  que  remetem  a  aspectos                      

físicos  e  detalhes  íntimos  dos  corpos  das  moças  como  seios  e  virilhas  que  são  descritos  em                                

ambos  os  relatos.  A  semelhança  das  falas  se  dá  desde  a  menção  da  cor  dos  cabelos,  até  o  uso                                      

de  diminutivos  para  fazer  referência  às  zonas  erógenas,  ambos  demonstrando  olhares                      

dominadores   e   despudorados.  

Quadro   2   -   Tabela   Qualitativa   Comparativa:   Similaridades   entre   descrições   das   índias   em  
Caminha   e   das   prostitutas   em    Viajo   Porque   Preciso,   Volto   Porque   Te   Amo.  

Tipo   de   descrição  José   Renato  Pero   Vaz   de   Caminha  

Nomes   x   Quantidade  -   Shirley,   Jéssica   Flávia,Maria   de  
Fátima   e   Cláudia   Rosa.  

  -   três   ou   quatro   moças.  

Aspectos   físicos  -    pinta   o   cabelo   de   loiro   todo   mês.  -  cabelos  muito  pretos  e  compridos       
pelas   espáduas.  
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Aspectos   de  
personalidade  

-   gosta   de   batom   vermelho   com   gloss.  -   bem   gentis.  

Descrição   de   detalhes  
de   partes   íntimas   do  
corpo  

- tatuagem  de  coração  com  asas  na             
virilha  
-   xana   rechonchudinha  
-  peito  tão  pequeno  que  nao  usa  nem                
sutiã,  parece  umas  azeitoninhas  em          
conserva.  

-  suas  vergonhas  tão  altas,  tão       
cerradinhas  e  tão  limpas  das      
cabeleiras.  

Uso   de   diminutivos  
para   demonstrar   olhar  
erotizado  

- peito  tão  pequeno  que  não  usa            
nem  sutiã,  parece  umas        
azeitoninhas  em  conserva,  faz        
ponto  no  Posto  Cacique  no  km            
32   da   BR   237.   

-  e  suas  vergonhas  tão  altas,  tão        
cerradinhas  e  tão  limpas  das  cabeleiras       
que,  de  muito  bem  olharmos,  não       
tínhamos   nenhuma   vergonha .  

Fonte:   elaboração   da   autora,   2019.  

Nesta  parte  do  filme,  chegamos  mais  perto  das  propostas  dos árido  movies  que  se                            

apropriam  dos  mitos  fundadores  para  em  seguida  perturbá-los.  Aqui  propomos  ser  o  caso  de                            

uma  apropriação  da  Carta  de  Caminha  que,  considerada  por  muitos  como  uma  espécie  de                            

certidão  de  nascimento  do  Brasil,  traz  como  conteúdo  uma  série  desses  mitos  fundadores.                          

Vale lembrar  que Oswald  de  Andrade já  parodiou  a  carta realizando  construção  subversiva                   

semelhante,   pois   dentro   da   sua   antropofagia   cria   um   poema   com   o   mesmo   trecho   da   carta.   

O  poeta  modernista  acrescenta  ao  seu  poema  o  título As  Meninas  da  Gare  em                            

referência  às  moças  que  se  prostituem  nas  proximidades  das  estações  de  trem,  visto  que gare                              

se   traduz   como    estação    em   francês:  

As   meninas   da   Gare  

Eram   três   ou   quatro   moças   bem   moças   e   bem   gentis  
Com   cabelos   mui   pretos   pelas   espáduas  
E   suas   vergonhas   tão   altas   e   tão   saradinhas  
Que   de   nós   as   muito   bem   olharmos  
Não   tínhamos   nenhuma   vergonha.  

(ANDRADE,   1922:1980,   p.   13)  

 

A  proposta  ironica  de  Oswald  se  manifesta  através  da  inversão  do  discurso  de                          

Caminha  que,  vinculado  ao  “mito  do  bom  selvagem”  ,  propõe  uma  inocência  por  parte  das                                
50

índias.  Mas  as  prostitutas  do  poeta,  por  outro  lado,  provavelmente  se  oferecem  aos  olhares,  o                              

50  Jean-Jacques   Rousseau   (1712-1778).  
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que  contradiz  assim  o  elemento  de  ingenuidade,  retirando  certo  fator  de  redenção  e  o                            

substituindo  por  atitude  autônoma  e  consciente.  Em Viajo podemos  deduzir  que  existe  uma                          

afinidade  em  termos  de  conteúdo  subversivo  quando  as  prostitutas  são  trazidas  para  a  cena,                            

assim   como   faz   o   modernista.  

Quando  comparamos  o  fragmento  da  carta  e  o  trecho  do  filme,  uma  característica  que                            

inscreve  diferença  fundamental,  sobretudo  no  que  diz  respeito  a  insurgência  desses  corpos  em                          

sua  potencialidade,  é  o  fato  de  que  em Viajo as  moças  são  apresentadas  individualmente.  Não                              

são  as  índias,  nem  as  meninas  da gare ,  nem  muito  menos  as  meninas  do  sertão,  mas  sim                                  

Shirley,  Jéssica  Flávia,  Maria  de  Fátima.  Cezar Migliorin  defende  que  filmes  que                        

representam  os  sujeitos  por  meio  de  pequenas  informações  sobre  suas  vidas  fogem  dos                          

recortes  genéricos  presentes  em  denominações  como  as  de  popular,  favelado,  sertanejo,                      

marginal,  etc.  para  realizarem  o  movimento  inverso  de  destacá-los  e  liberá-los  de  identidades                          

forjadas  nos  contextos  de  opressão.  O  uso  do  nome  próprio  é  algo  que  para  Deleuze  (2007),                                

apesar  de  também  se  configurar  como  uma  forma  de  identidade  que  pode  servir  de  referência                              

virtualizadora,  é  um  tipo  de  referência  que  se  potencializa  pela  irredutibilidade  semântica  que                          

é  capaz  de  produzir.  Nesse  caso,  os  nomes  próprios  das  prostitutas  promovem  uma  potência                            

ainda  maior,  já  que,  geralmente,  são  elas  que  escolhem  para  si  os  seus  nomes  fictícios,                              

agregando   também   um   fator   de   fabulação   pessoal   que   faz   deslocar   as   visões   prontas.  

No  que  diz  respeito  ao  estilo  das  abordagens,  se  por  um  lado  Caminha  descreve                            

detalhes  como  a  cor  dos  cabelos  (“mui  pretos”),  nos  remetendo  a  certo  teor  de  naturalidade  da                                

raça,  neste  caso  considerada  como  exótica  quando  comparada  com  a  europeia,  Zé  Renato,  por                            

outro  lado,  relata  o  comportamento  de  Shirley  de  colorir  os  seus  cabelos  de  louro  uma  vez  ao                                  

mês.  Vemos  reconhecida  nessa  figura  a  propriedade  de  se  (re)inventar,  ressaltando  a                        

autonomia  e  criatividade  de  um  corpo  que  supera  qualquer  aspecto  “natural”  que  possa  ser                            

usado  para  determinar  sua  existência.  A  cena  carrega  a  biopotência  defendida  por  Pelbart                          

(2006),  numa  atitude  de  autovalorização  promovida  pela  personagem  que,  parte  de  territórios                        

de  subjugação  como  o  do  sertão  e  o  da  sua  profissão  marginal,  se  coloca  em  um  espaço  e                                    

estabelece  intensidade  no  contato  com  sua  existência,  por  meio  de  certa  transgressão  frente  ao                            

poder  que  ordena  e  classifica  pois  é  dado  o  anúncio  de  que  sua  corporeidade  é  constantemente                                

reconstruída  e  capitalizada  em  atitude  ativa.  O  largo  sorriso  que  Shirley  desenha  em  sua  face                              
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também  representa  uma  potência,  pois  mesmo  diante  do  contexto  de  opressão,  traça  uma  linha                            

de  subjetivação  que  desestabiliza  por  se  apresentar  com  alegria,  pois  como  afirma  Deleuze  o                            

poder  tem  necessidade  de  proliferação  da  tristeza  para  afanar  os  corpos:  “A  alegria  é  a  única                                

afecção  passiva  que  aumenta  nossa  potência  de  agir;  e  só  a  alegria  pode  ser  uma  afecção  ativa.                                  

Reconhecemos  o  escravo  por  suas  paixões  tristes,  e  o  homem  livre  por  suas  alegrias,  passivas                              

e  ativas.  O  sentido  da  alegria  aparece  como  um  sentido  propriamente  ético”  (DELEUZE,                          

1968,   p.   188).  

Figura   37   –   Shirley.  

   Fonte:   <https://www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0>  

Figura   38   –   Jéssica   Flávia.   

    Fonte:   <https://www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0>  

No  que  diz  respeito  à  postura  do  narrador  que  descreve  em  detalhes  as  partes  íntimas                

das  prostitutas  como  seios  e  virilhas  percebemos  que  há  uma  atitude  parecida  com  a  de                

Caminha  pois  também  traz  certo  olhar  de  exploração.  No  entanto,  ao  ler  tal  composição  como                

uma  releitura  subversiva  chegamos  à  conclusão  de  que  assim  como  Oswald  de  Andrade              

realiza  uma  sátira  do  olhar  pejorativo  do  português  sobre  as  índias,  através  da  escrita  do  seu                 

poema, Viajo parece  recriar  com  acidez  a  postura  de  cineastas  que  extrapolam  da  capacidade               

que  a  câmera  possui  de  objetificar,  fragmentar  e  virtualizar  os  corpos.  Para  isso  Aïnouz  e                

Gomes  parecem  intensificar  o  papel  do  dispositivo  no  sentido  de  trazer  para  a  cena  certa                
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sensação  de  desconforto,  provocado  em  um  nível  audiovisual.  Logo,  é  possível  traçarmos  uma              

ponte  entre  o  olhar  de  exploração  do  colonizador  e  a  má  consciência  dos  realizadores  que                

capturam   e   divulgam   imagens   excessivamente   verticalizadas   dos   sujeitos   outros.  

Figura   39   –    Maria   de   Fátima.  

   Fonte:   <https://www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0>  

Diferente  dos  demais  usos  fotográficos  no  filme,  que  colocam  em  cena  fotos  de  uma                            

mesma  imagem  que  se  aproxima,  nas  fotos  dessas  mulheres  primeiro  são  exibidos  os  detalhes                            

de  seus  corpos,  para  só  em  seguida  vermos  os  seus  rostos  em close  up. Os  rostos  surgem  na                                    

tela  por  alguns  segundos,  sendo  apresentados  em  planos  fixos  que  causam  estranhamento                        

frente  à  aparição  de  uma  face  estática.  É  surpreendente  como  um  rosto  que  mantém  o  olhar                                

baixo  (Figura  38)  ou  direcionado  para  nós  (Figura  39)  parece  ser  capaz  de  transmitir  maior                              

intimidade  do  que  a  visão  das  partes  erógenas  de  seus  corpos.  Ao  que  parece,  há  uma                                

intensificação  aurática  nas  imagens  que  apresentam  esse  tipo  de  composição,  e  que  se  figuram                            

como  um  potente  cosmos  que  tensiona  entre  a  familiaridade  causada  pela  expressão  humana  e                            

o  mistério  da  existência.  Somos  remetidos,  então,  à  afirmação  de  Deleuze  que  diz  que “a                              

imagem-afecção   é   o   primeiro   plano,   e   o   primeiro   plano   é   o   rosto ”     (1985,   p.   103).   

Guimarães  parte  de  entendimento  parecido  a  respeito  dos  closes  e,  ao  pensar             

propostas  estéticas  sensíveis  de  representação  da  alteridade,  traz  como  referência  a  fala  de              

Giorgio  Agamben  (2005),  que  afirma  que  o  rosto  é  o  que  a  humanidade  possui  como  estado                 

maior  de  exposição  (p.  75).  Para  o  filósofo,  quanto  mais  se  consegue  acessar  um  rosto,  de                 

modo  a  despi-lo  das  máscaras  sociais  que  enrijecem  seus  traços,  mais  as  suas  expressões               

espontâneas  são  capazes  de  se  manifestar  em  uma  vida  própria.  O  acesso  ao  rosto  que  se                 

estabelece  neste  nível  não  diz  respeito  a  uma  busca  por  aproximação  de  uma  verdadeira               

essência,  mas  sim  de  certa  conexão  com  uma  energia  que  vibra  em  intensidade  e  paira  no                 
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intervalo   entre   quem   observa   e   quem   é   observado.  

Podemos  considerar  que  isso  se  torna  mais  forte  quando  o  filme  conduz  sua              

abordagem  através  de  poucas  e  confusas  informações  sobre  as  personagens,  pois  ele  passa  a               

promover  um  contato  que  se  dá  de  um  modo  quase  direto  com  as  imagens  das  fisionomias                 

expostas   nas   fotografias:  

Comumente,  quando  é  encarregado  de  suportar  a  identidade  no  campo  das  imagens,             
o  rosto  perde  a  oscilação  que  o  constitui  –  a  simultaneidade  do  aparecer  e  do                
dissimular  –  e  ganha  a  rigidez  de  um  caráter  próprio,  fixado  pelos  predicados  que  o                
delimitam  (…)  a  imagem,  destituída  de  essência,  sem  existir  por  si  mesma,  é  um               
acidente  que  surge  em  um  sujeito,  e  não  algo  que  lhe  pertence.  Desprovida  de               
realidade  contínua,  ela  é  engendrada  pela  presença  e  pelo  movimento  de  quem  a              
contempla  entre  essas  duas  coisas  e  ao  mesmo  tempo  é  mais  forte.  (AGAMBEN,              
2002,   p.106   APUD   GUIMARÃES,   2010,   p.   188-189)  

 

 Com  isso,  podemos  considerar  que  o  estilo  de  emissão  de  enunciados  vagos  em Viajo               

facilita  que  estes  rostos  em  cena  adquiram  certo  estado  que  se  aproxima  daquele  que  é                

apontado   pelo   filósofo   italiano .  

  Este  tipo  de  visualidade,  que  se  coloca  na  intersecção  entre  quem  filma  e  quem  é                              

filmado,  ensaia  uma  aproximação  da  proposta  de  Deleuze  (1998)  que,  citado  por  César                          

Guimarães,  sugere  que  os  filmes  que  pairam  nesse  caminho  entrevisto  superam  de  certo  modo                            

a  relação sujeito-objeto ,  retirando  o outro  para  trazer  em  seu  lugar  o outrem  (2010,  p.307), que                                

pode   ser   entendido   como   um   devir   perceptivo   engatilhado   pelo   encontro   com   a   alteridade:  

Em  vez  de  falar  da  representação  do  outro,  é  melhor  então  falar  de  algo  que  a                                
antecede  e  a  condiciona:  outrem  como  estrutura  do  campo  perceptivo,  e  não  apenas                          
como  objeto  ou  como  um  outro  sujeito.  Para  Deleuze,  outrem,  tomado  “a  priori                          
como  estrutura  absoluta”  funda  a  relatividade  dos  outrem  em  diferentes  campos                      
perceptivos.   (GUIMARÃES,   2010,   p.   190)  

 

  Podemos  perceber  uma  estrutura  semelhante  a  esta  no  fim  da  sequência  de Viajo,                          

quando vemos  o  surgimento  da  quarta  personagem  feminina,  pois  a ssim  como  Caminha  relata                  

que  “ ali  andavam  entre  eles  três  ou  quatro  moças”,  no  filme  a  quarta  se  chama  Cláudia  Rosa.                   

Diferente  das  cenas  anteriores,  ela  não  surge  por  meio  de  fotografias.  Através  de  filmagem               

vemos,  em  um  plano  médio  aberto,  uma  moça  sentada  com  parte  do  seu  rosto  iluminado  por                 

uma  luz  vermelha.  Ela  parece  carregar  algo  de  doçura,  pois  sua  postura  com  as  mãos                

levemente  cruzadas  transmite  algo  de  singelo,  enquanto  os  contornos  das  suas  expressões             
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vislumbradas  do  escuro  trazem  certo  ar  lânguido.  Zé  Renato  comenta  a  aparição  da  moça  em                

um  tom  sussurrado  e  reflexivo: “Claudia  Rosa.  Que  nome  estranho,  Clau-dia  Ro-sa? (pausa)              

Tem  um  olhar  triste…  desisti  do  programa  no  caminho  do  motel”. Ele  se  cala  e  a  cena  se                   

mantém   com   a   imagem   de   Cláudia   Rosa   por   aproximadamente   1   minuto .  

Figura   40   –   Cláudia   Rosa.  

   Fonte:   <https://www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0>  

 Com  essa  última  aparição  e  comentário  o  filme  encerra  a  sequência  através  da              

construção  de  um  olhar  singelo  sobre  a  personagem.  Em  contraste  com  as  fotografias  e               

comentários  anteriores,  traz  uma  ênfase  para  um  instante  fílmico  de  delicadeza.  Podemos             

entender  esse  fechamento  da  cena  como  uma  enunciação  do  filme  que  demonstra  preferência              

por  imagens  que  trazem  o  sublime  presente  nos  gestos  menores .  A  escuridão  da  cena               51

resguarda  a  alteridade  e  parece  renunciar  às  proposta  que  não  se  furtam  de  promover  um                

esgarçamento  agressivo  sobre  as  imagens  do outro .  Esta  espécie  de  renúncia  pode  ser              52

metaforizada  pelas  palavras  do  personagem  que  afirma  que,  no  meio  do  caminho,  desistiu  de               

51  Em  seu  artigo  “Beleza,  Beleza  e  nada  mais”  Denilson  Lopes  (2006)  defende  o  trabalho  com  momentos                  
mínimos  e  comuns  presentes  nos  afetos  cotidianos.  Para  o  autor  obras  que  se  desenvolvem  nesse  sentido                 
dialogam  com  as  questões  de  produção  das  imagens  na  pós  modernidade  pois  diz  de  uma  arte  que,  estando  diante                    
da  produção  indiscriminada  de  imagens  espetacularizadas  presentes  não  apenas  na  mídia  como  na  vida  privada,                
acaba   resgatando   algo   de   sublime   que   se   faz   presente   na   simplicidade   dos   gestos.  
52  Fernão  Ramos  em  seu  texto  “Horror,  horror!  Representação  do  popular  no  documentário  brasileiro               
contemporâneo.”  (2008)  faz  um  mapeamento  de  como  os  sujeitos  de  alteridade  vem  sendo  retratados  de  modo                 
grotescamente  exposto  em  uma  vasta  lista  de  filmes  nacionais  produzidos  na  primeira  década  do  séc  XXI.  São                  
obras  que  trazem  um  tipo  de  imagem,  que  seja  pela  miséria  ou  pela  violência,  produzem  espetáculos  que  são                   
oferecidos  a  uma  burguesia  que  se  compadece  e  sente  prazer  diante  de  uma  espécie  de  freak  show                  
cinematográfico,   enquanto   ocupam   o   outro   lado   da   equação   social.  
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contratar  a  garota  de  programa.  Com  isso,  acreditamos  que  a  obra,  em  certos  aspectos,  abre                

mão   da   tarefa   de   representação   do   outro   para   pairar   levemente   ao   redor   do    outrem .   

 

3.2.2.   O   Paraíso   (anti-utópico)  

 
Quando  Caminha  descreve  a  chegada   dos  tripulantes  em  terras  brasileiras  é  possível             

verificar  que  a  ideia  de  Paraíso  como  uma  paisagem  utópica  permeava  o  imaginário  daqueles               

que  se  lançavam  ao  mar  em  aventura  no  Novo  Mundo.  A  ingenuidade  que  é  enxergada  no                 

índio  não  diz  respeito  apenas  a  uma  mera  visão  eurocêntrica  que  supõe  sua  cultura  como                

superior,  mas  se  vincula  também  ao  conceito  de  humanidade  preservada  em  sua  pureza,              

advinda  da  crença  no  Jardim  do  Éden.  “Assim  a  nudez  demonstraria  sua  inocência,  pois  como                

não  tinham  sido  corrompidos  pela  civilização,  eram  naturalmente  bons,  tal  como  Deus  os              

tinha   criado,   vivendo   ainda   no   seio   de   uma   natureza   sã   e   acolhedora. .  53

É  quase  que  inevitável  uma  comparação  entre  essa  noção  de  inocência  lançada  sobre              

os  índio  e  aquela  que  era  nutrida  a  respeito  do  sertanejo  pelos  ideais  do  Regionalismo,  o  qual,                  

por  sua  vez,  também  defendia  a  oposição  entre  a  civilização  urbana  e  uma  imagem  imaculada                

do  mundo  rural.  Apesar  disso,  o  que  iremos  focar  aqui  é  em  como  o  deslocamento  do                 

personagem  de Viajo  Porque  Preciso,  Volto  Porque  Te  Amo  pelo  sertão  nos  permite  uma               

leitura  alegórica  que  se  baseia  no  movimento  de  descoberta  do  Novo  Mundo.  Mais              

precisamente  vamos  nos  voltar  para  a  relação  que  José  Renato  tece  com  este  espaço,  para                

realizar  perguntas  como:  O  que  emerge  do  filme  para  nos  causar  experiências  de  fruição               

diante  dessa  paisagem?  E,  principalmente,  que  gatilhos  são  acionados  para  desvirtuar  as             

noções   tradicionalistas   sobre   o   espaço   do   sertão?  

Paulo  Gomes  Pereira  (2008)  desenvolve  um  ensaio  em  que,  baseado  nas  ideias  de              

Certeau,   chega  até  uma  reflexão  de  como  o  ato  construtivo  de  pensar  o  outro  metaforiza  o                 

movimento  de  locomoção  no  espaço,  de  tal  modo  que  “as  narrativas,  possuem  assim,  sintaxes               

espaciais:  são  práticas  do  espaço”  (PEREIRA,  2008,  p.  12).  O  autor  afirma  a  existência  de                

uma  “geografia  imaginativa”  (p.14)  onde  as  narrativas  em  torno  da  invenção  do  Brasil,              

presentes  na  literatura,  cinema  e  ciências  sociais,  se  pautam  em  uma  noção  de  nacionalidade               

53  Comentário  presente  na  publicação  da  Carta  de  Pero  Vaz  de  Caminha  (1997,  p.  14)  utilizada  nesta  dissertação,                   
escrito   por   M.   Viegas   Guerrero   a   respeito   do   trecho   que   Caminha   discorre   sobre   o   corpo   dos   índios.   
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que  é  divulgada  por  imagens  que  simulam  uma  demarcação  em  um  nível  territorial.  Dentro  da                

tentativa  de  abarcar  uma  extensão  que  define  um  território  como  unidade  nacional,  Pereira              

afirma  a  existência  de  espaços  vazios  que  levam  até  às  tentativas  de  preenchimento  por  meio                

da  promoção  dos  mitos.  Para  ele,  é  dessa  forma  que  o  sertão  como  um  grande  deserto  se                  

transforma  em  símbolo  de  uma  “nação  inacabada”  (p.15),  que  encontra  nos  vazios  sertanejos              

e  na  sua  alteridade  o  espaço  de  invenção  propício  às  projeções  de  uma  brasilidade  genuína,                

visto  que  o  isolamento  remetia  a  certo  teor  de  cultura  intocada  pelas  influências              

estadunidenses   e   europeias.   

Quando  Tzvetan  Todorov  discorre  sobre  a  expedição  de  Cristóvão  Colombo,  ele            

afirma  que  para  a  tripulação  não  havia  uma  certeza  se  as  Américas  eram  na  verdade  um  vazio                  

ou  uma  abismo  no  fim  do  horizonte,  diferente  das  Índias  ou  da  China,  que  para  a  Europa                  

sempre  foram  “algo  que  se  sabia  que  estava  lá”  –  assim  como  havia  uma  ideia  dos  costumes  e                   

comportamentos  dos  povos  que  lá  habitavam,  de  modo  que  sua  cultura,  valores  morais  e               

interesses  se  encontravam  em  pontos  historicamente  situados.  Já  no  que  diz  respeito  à              

“descoberta”  dos  americanos,  nenhum  contato  com  o  novo  superaria  tal  intensidade,  nem             

mesmo  a  chegada  à  Lua,  pois  lá  não  encontraram  humanos.  Para  Todorov,  o  que  marca  o                 

tamanho  dessa  estranheza  do  europeu  em  relação  ao  índio  é  o  choque  de  como  pessoas  da                 

mesma  espécie  vivem  em  uma  realidade  completamente  alheia  à  sua.  Para  o  autor,  a  força                

deste  tipo  de  alteridade  reside  neste  tipo  de  contato  com  o outro  ou  principalmente  do outrem                 

que  surge  como  o  resultado  disso.  É  na  impossibilidade  de  conseguir  discernir  o  que  emerge                

dessas  existências,  devido  ao  grau  de  dissociação  entre  as  culturas,  que  se  toma  o  caminho  de                 

alimentar  as  mitologias  presentes  na  compreensão  de  que  se  estava  indo  em  direção  ao               

Paraíso  Terrestre.  Assim,  a  visão  utópica  sobre  a  paisagem  se  destaca  como  uma  forma  de                

leitura  dessa  realidade  difícil  de  ser  apreendida;  é  a  natureza  que  impõe  sua  materialidade               

como   possibilidade   de   assimilação   que   permite   um   fechamento   de   sentido:  

Colombo  pratica  uma  estratégia  "finalista"  da  interpretação,  como  os  Pais  da  Igreja             
interpretavam  a  Bíblia:  o  sentido  final  é  dado  imediatamente  (é  a  doutrina  cristã),              
procura-se  o  caminho  que  une  o  sentido  inicial  (a  significação  aparente  das  palavras              
do  texto  bíblico)  a  este  sentido  último.  (...)  Colombo,  como  vimos,  era  mais              
perspicaz  quando  observava  a  natureza  do  que  quando  tentava  compreender  os            
indígenas.  "Desde  a  mais  tenra  infância  vivi  a  vida  dos  marinheiros,  e  o  faço  até                
hoje.  Este  ofício  leva  aqueles  que  a  abraçam  a  querer  conhecer  os  segredos  deste               
mundo",  escreve  Colombo  no  início  do  Livro  das  profecias  (1501).  Insistiremos  aqui             
na  palavra  mundo  (em  oposição  a  "homens"):   aquele  que  se  identifica  com  a              
profissão  de  marinheiro  relaciona-se  mais  com  a  natureza  do  que  com  seus             
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próximos;  e  em  seu  espírito  a  natureza  tem  certamente  mais  afinidade  com  Deus  do               
que  os  homens:  ele  escreve,  rapidamente,  na  margem  da  Geografia  de  Ptolomeu:             
"Admiráveis  são  os  impulsos  tumultuosos  do  mar.  Admirável  é  Deus  nas            
profundezas."  Os  escritos  de  Colombo,  e  particularmente  o  diário  da  primeira            
viagem,  revelam  uma  atenção  constante  a  todos  os  fenômenos  naturais.  Peixes  e             
pássaros,  plantas  e  animais  são  as  principais  personagens  das  aventuras  que  conta;             
deixou-nos   descrições   detalhadas.   (TODOROV,   1982,   p.   11)  

 

Juliane  Cristiana  Pereira  e  Franciele  Favero  (2014)  afirmam  que  no  séc  XIX   muitas              

das  pinturas  do  Romantismo  se  inspiravam  nos  pensamentos  filosóficos  de  Jean-Jacques            

Rousseau  “que  exaltava  a  natureza,  a  nostalgia  do  primitivo  e  via  com  pessimismo  a               

sociedade  e  a  civilização”  (p.  111).  Certa  crença  em  um  divino  presente  na  vastidão  das                

paisagens  também  levava  à  apresentação  de  imagens  grandiosas  das  paisagens  naturais  em             

detrimento   das   figuras   humanas:   

O  estar  frente  a  frente  com  o  imenso,  que  nada  pode  ser  além  do  divino,  desperta  o                  
sentimento  de  pequenez  e  insignificância  em  relação  àquilo  que  nos  amedronta.  Essa             
insignificância  da  humanidade  diante  do  divino  e  da  natureza  reflete-se  nas  pinturas             
românticas,  que  vão  representar  a  imensidão  natural  em  contraste  com  personagens            
ou  construções  humanas  ínfimas,  insignificantes,  que  se  rendem  a  uma  força  muito             
maior   com   a   qual   não   podem   competir.   (PEREIRA;FAVERO,   20014,   p.)  

 

Segundo  as  autoras,  em  negação  aos  processos  de  industrialização  e  urbanização  das             

cidades,  estes  artistas  iam  em  direção  ao  campo  para  buscar  inspiração  no  isolamento  e  na                

paisagem  para  realizarem  os  seus  trabalhos.  A  partir  disso,  estabelecem  uma  relação  de              

exaltação  da  natureza  que  visa  à  estimulação  do  contato  com  o  sublime  presente  nas  imagens                

de   paisagens  

No  que  diz  respeito  às  imagens  cinematográficas,  Emiliano  Fischer  Cunha  (2014)            

percebe  certo  escapismo  como  uma  das  características  dos  filmes  de  fluxo.  São  obras  que               

ainda  que  apresentem  em  suas  narrativas  enredos  que  se  passam  em  lugares  que  funcionam               

como  ilhas  desconhecidas,  são  refletidas,  no  entanto,  através  de  um  conjunto  de  percepções              

fragmentadas  que  dialogam  com  a  indefinição  de  questões  internas  dos  personagens.  São             

paisagens  que  não  são  mais  passíveis  de  se  vincular  às  crenças  hegemônicas  ou  que  tentam                

abarcar  o  todo,  pois  lidam  com  a  sensação  de  vazio  que  um  deserto  é  capaz  de  provocar.                  

Nelas,  pode  ser  trazida  certa  sensação  de  isolamento,  mesmo  quando  se  tratam  de  ambiências               

urbanas.  

 



141  

Para  Pereira  e  Favero,  o  que  se  modifica  na  relação  das  obras  contemporâneas  com  a                

natureza  é  a  ocorrência  de  um  deslocamento  da  visão  totalizadora,  que  busca  o  sublime  na                

imensidão  da  paisagem,  para  uma  percepção  da  preciosidade  na  pequenez  das  situações,  na              

fragmentação  das  existências  que  se  deslocam  em  seu  caos,  seja  ele  urbano  ou  desértico,  pois                

os  próprios  lugares  aparecem  enquanto  indefinidos  e  múltiplos.  Assim,  consequentemente,  a            

busca  pela  pureza  ou  essência  natural  é  abandonada,  em  favor  de  um  tipo  de  movimento  que                 

se  diferencia  das  tentativas  de  grandes  leituras  baseadas  nas  visões  romantizadas  e  utópicas              

das   paisagens,   pois   realiza   um   desvio   pela   percepção   do   sublime   no   menor.  

Tal  compreensão  é  desenvolvida  por  Denilson  Lopes,  que  acredita  em  um  sublime             

presente  na  materialidade  do  contato  com  os  espaços  e  nos  seus  pequenos  gestos,  pois  certa                

exuberância   reside   no   infinito   de   tudo   aquilo   que   é   considerado   como   insignificante.  

É  nessa  linha  de  raciocínio  que  Pereira  e  Favero  retomam  Deleuze  e  Guattari  (1977)               

quando   em   sua   obra,    Kafka:   por   uma   literatura   menor,    defendem   algo   parecido:  

Para  eles,  “uma  literatura  menor  não  é  a  de  uma  língua  menor,  mas  antes  a  que  uma                  
minoria  faz  em  uma  língua  maior”  (DELEUZE;  GUATTARI,  1977,  p.  25).  Deleuze             
e  Guattari  apontam  para  três  características  na  literatura  menor:  a           
desterritorialização,  a  ramificação  e  o  valor  coletivo.  O  menor  é  uma  prática  que              
assume  uma  marginalidade  em  relação  aos  papéis  representativos;  na  Arte  o  artista             
faz  “encontrar  seu  próprio  ponto  de  subdesenvolvimento,  seu  próprio  patoá,  seu            
próprio  terceiro  mundo,  seu  próprio  deserto”  (DELEUZE;  GUATTARI,  1977,  p.           
28-29)  para  assumir  a  prática  menor.  Na  ecologia  menor,  a  arte  propõe  novas              
experiências,  “é  justamente  no  detalhe,  no  incidente,  no  menor,  que  residirá  o  espaço              
da  resistência,  da  diferença”  (LOPES,  2007,  p.42).  (PEREIRA;FAVERO,  20014,          
p.117)      

 

As  autoras  fazem  uma  ponte  entre  as  ideias  de  Deleuze  e  Guattari  e  a  perspectiva  de                 

Lopes  quando  o  mesmo  faz  um  apelo  para  a  contemplação  que  não  remete  a  uma  busca  pela                  

perfeição  no  fechamento  de  sentido,  mas  que  serve  como  abertura  para  a  propagação  dos               

devires  banais.  A  intensidade  da  experiência  é  posta,  sem  precisar   recorrer  à  grandiosidade              

das  virtudes,  pois  os  deslocamentos  errantes,  com  a  beleza  dos  seus  traços  incertos  através  do                

espaço,  não  necessitam  de  grandes  ideais  norteadores  para  serem  impelidos  a  seguir.  Em Viajo               

Porque  Preciso,  Volto  Porque  Te  Amo o  motivo  que  leva  o  protagonista  a  dar  início  à  sua                  

errância  é  a  banalidade  do  seu  emprego  de  geólogo.  Assim  como  o  que  o  faz  mergulhar  na                  

paisagem  do  sertão  de  modo  intenso,  quase  a  se  perder,  é  o  clichê  comum  de  um  sentimento                  

amoroso  mal  resolvido,  de  uma  história  sem  grandes  eventos,  uma  desilusão  amorosa  como              
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tantas  outras.  Enquanto  Pero  Vaz  de  Caminha  escreve  um  carta  ao  rei  de  Portugal  repleta  de                 

eufemismos  sobre  a  terra  encontrada,  José  Renato  apenas  faz  escassas  e  assépticas  descrições              

geológicas  em  seus  relatórios  de  trabalho,  assim  como  suas  cartas  são  desabafos  pessoais              

endereçados  a  uma  mulher,  são  falas  de  insatisfação,  emoções  confusas  e  sensações  que              

oscilam   entre   contatos   sublimes   e   desagradáveis   com   o   lugar.  

Segundo  Cunha,  no  cinema  de  fluxo  não  apenas  as  informações  sobre  a  vida  dos               

personagens  são  mínimas,  como  também  as  situações  que  transcorrem  nos  espaços.  Assim  há              

um  investimento  tanto  na  contemplação  dos  eventos  naturais,  como  em  um  olhar  para  o               

movimento  de  deslocamento  pelos  locais.  Tais  pontos  chamam  a  atenção  para  as  questões  dos               

fluxos   promovidos   pelo   trânsito.   

Pereira  e  Favero  afirmam  que  quando  a  arte  pós-moderna  se  ocupa  de  trabalhar  temas               

ligados  à  paisagem  natural  ou  urbana  o  que  vem  à  tona  é  a  iminência  da  transitoriedade.  Não                  

existe  uma  preocupação  em  abarcar  um  todo  fixo,  já  que  as  mudanças  são  constantes.  As                

autoras  apontam  que  não  é  que  seja  impossível  se  voltar  para  além  da  superfície  do  que  se                  

pretende  investigar,  mas  as  obras  que  realizam  essa  busca,  de  modo  a  compreender  as  coisas                

dentro   de   determinada   fluidez,   estão   mais   sincronizadas   com   a   velocidade   contemporânea:  

Segundo  Katia  Canton,  o  tempo  contemporâneo  surge  como  um  elemento  que            
perfura  o  espaço,  substituindo  a  sensação  de  objetivação  cronológica  por  uma            
circularidade  plena  de  instabilidade.  Turbulento,  esse  tempo  parece  fugaz  e  raso.            
Retira  as  espessuras  das  experiências  que  vivemos  no  mundo,  afetando           
inexoravelmente  nossas  noções  de  história,  de  memória,  de  pertencimento.          
(CANTON,  2009,  p.  20).  Se  hoje  temos  a  liberdade  de  experimentar  a  diversidade              
das  vivências,  apesar  de  toda  a  fugacidade,  talvez  o  contemporâneo  não  tire  as              
espessuras  das  camadas,  mas  permita  tornar  as  camadas  flutuantes,  num  movimento            
atemporal.  Assim,  perdemos  a  noção  dos  tempos  e  constantemente  nos           
modificamos,  talvez  com  maior  facilidade  e  desprendimento,  num  movimento  de           
desterritorialização  que  a  criação  também  nos  permite.  (PEREIRA;FAVERO,  20014,          
p.116-117)      

 

Dentro  da  narrativa  de Viajo, o  tema  da  transitoriedade  se  apresenta  muito  fortemente.              

Vemos  que muitas  das  sequências  do  filme  se  passam  em  lugares  que  remetem  a  um  constante                              

fluxo.  São  locais  de  passagem  como  postos  de  gasolina,  restaurantes  de  rodovias,  dormitórios                          

de  lugares  de  pousos  temporários  como  quartos  de  pousada,  motéis  e  acampamentos  de                          

trabalho,  assim  como  estruturas  itinerantes  como  parques  de  diversões  e  circos. São  ambientes                         
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que  podem  ser  entendidos  como não-lugares que  são definidos  por Marc  Augé  como  locais                  

dotados   de   efemeridade   ou   carregados   pelo   fluxo   contínuo.       

Figura   41   –   Não   lugares.  

Fonte:   <https://www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0>   

Além  da  estrada,  que  se  apresenta  como  cenário  principal  do  filme,  ser  um  espaço  do                              

trânsito  por  excelência, as  cenas  de  postos  de  gasolina  e  de  caminhões  que  atravessam  por                   

todos  os  lados  são  quase  tão  numerosas  quanto  as  de  pores-do-sol.  A  própria  frase  que                

empresta  nome  ao  filme  é  encontrada,  segundo  o  personagem,  na  porta  do  banheiro  de  um                

posto  de  beira  de  estrada.  Na  cena  ,vemos  a  imagem  de  uma  parede  plotada  com  imagens  e                  

letreiros  quando  José  Renato  diz:  -  Hoje  parei  num  posto  e  vi  uma  coisa  pintada  na  parede                  

meio  hippie,  nem  tinha  reparado,  quando  sai  é  que  me  caiu  a  ficha  da  frase  que  tava  escrito:                   

Viajo   Porque   Preciso,   vírgula,   Volto   Porque   Te   Amo,   ponto.   

O  título  sugere  um  movimento  de  fluxo  através  da  viagem  e  remete  ao  assunto  do                              

romance  vivido  pelo  personagem  que  pode  ser  lido  através  da  questão  da  efemeridade  pois  é                              

uma  font e  de  angústia  para  ele,  justamente  por  se  tratar  de  um  relacionamento  que  chegou  ao                  

fim.  Durante  a  viagem,  as  coisas  não  apenas  passam  sem  se  fixar,  como  ele  também  se                 

envolve   com   mulheres   que   nunca   mais   irá   ver.   
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Figura   42   -   Pintura   no   posto   de   gasolina   com   frase   que   nomeia   o   filme. 

 
Fonte:   <https://www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0 >  

Em  algumas  cenas  em  que  José  Renato  demonstra  particular  incômodo  frente  à  dor  da               

sua  separação,  as  imagens  adquirem  um  tom  que  oscila  entre  a  densidade  e  a  rarefação                

sensualista  e,  enquanto  o  personagem  sussurra  suas  angústias  e  pesadelos  ao  som  de  músicas               

instrumentais,  os  ambientes  parecem  se  desfazer  tal  qual  o  seu  casamento.  Em  momentos              

assim,  vemos  pessoas  em  câmera  lenta  desarmando  uma  lona  de  circo,  já  em  outros,  como                

quando  Zé  Renato  afirma  que  se  perdeu  em  “uma  feira  de  gente”  tentando  esquecer  sua                

ex-mulher,  vemos  várias  pessoas,  ainda  durante  à  noite,  montando  suas  barracas  de  feira              

vagarosamente.  

           Figura   43   –   Barracas   de   feira   sendo   montadas.                 Figura   44–   Lona   do   circo   sendo   desarmada.  

                            Fonte:   <https://www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0 >  
 

Para  Cunha,  outro  ponto  que  caracteriza  os  filmes  de  fluxo  é  modo  como  a  própria                

paisagem  se  apresenta  como  uma  protagonista.  Com  isso  nos  aproximamos  da  defesa  que              

Lopes  faz  a  respeito  do  protagonismo  dos  objetos  não  humanos  que  podem  nos  levar  até  a  um                  
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perder-se  na  observação  do  aparentemente  estático,  no  vislumbramento  das  minúsculas           

mudanças   que   expressam.  

Pensando  neste  tipo  de  configuração,  Cunha  discorre  sobre  como  esses  filmes,  ao             

voltarem  sua  atenção  para  pequenas  questões  e  acontecimentos,  são  capazes  de  tecer             

narrativas   que   intensificam   um   contato   com   a   natureza   através   de   um   estado   físico:  

Se  a  arquitetura  do  sentido,  neste  cinema,  é  disforme,  como  se  apresentam  as  cenas?               
No  fluxo,  as  personagens,  ao  contrário  de  executarem  ações  ou  gestos  programados             
para  um  ritual  funcional  dentro  de  certo  espaço  ou  cena,  parecem  se  mover  de               
maneira  mais  livre,  valorizando  ao  máximo  as  (in)  significâncias  presentes  na            
espontaneidade  e  imprevisibilidade  de  gestos  mundanos.  Há  longos  momentos  de           
não-ação,  tempos  mortos  potencializados  pelas  pausas  nos  diálogos  e  silêncios.           
Neste  cinema,  corpos  vagam  movidos  pela  inércia.  E,  nesta  andança,  acabam            
sofrendo  as  ações  do  tempo  e  dos  agentes  que  os  envolve  (o  vento,  a  areia,  a  luz,  a                   
sombra).  Silva  (2009)  sustenta  que  é  possível  se  pensar  um  cinema  de  apreensão  do               
contato  da  personagem  com  os  espaços  físicos  e  com  outros  corpos,  onde  não  há               
urgência  para  uma  delimitação  psicológica.  Busca-se  antes  registrar  o  trânsito  do            
sujeito,  que  absorve  e  reflete  as  pequenas  mudanças  sofridas  e  originadas  pelo             
entorno   que   o   circunda,   ou   pelo   outro   que   se   aproxima.   (CUNHA,   2014,   p.   46-47)  

 

 Em Viajo, são  constantes  as  afirmações  do  personagem  narrador  que  remetem  aos              

efeitos  sofridos  no  corpo  a  partir  da  sua  presença  no  sertão,  como  quando  fala  sobre  o  calor  e                   

o  mormaço,  demonstrando  também  sensações  de  angústia  frente  à  imobilidade  do  lugar  e  da               

sensação  de  estagnação.  Mesmo  estando  em  constante  deslocamento  pela  estrada,  ele  reclama             

que  a  paisagem  parece  ser  sempre  a  mesma.  Logo,  se  na  integração  do  colonizador  com  a                 

natureza  há  certa  visão  utópica  que  em  determinado  sentido  distancia  e  romantiza,  em Viajo  o                

contato   com   o   espaço   é   intenso,   corpóreo   e   real.  

Em  sua  visita  à  casa  da  família  Constantino,  por  volta  do  fim  da  sequência,  José                

Renato  faz  um  comentário  cético  que  se  mistura  com  devaneios  e  relatos  de  sensações               

vinculadas  à  experiência  da  paisagem.  Vemos  as  irmãs  sentadas  no  sofá,  e  a  imagem  se                

aproxima  para  um  plano  fechado  apenas  dos  pés  e  das  pernas  entrelaçadas  que  se  mantêm                

estáticas  por  um  tempo.  Nesse  momento  a  cena  se  inscreve  sobre  o  efeito  de  clausura  que                 

intensifica   uma   percepção   sensorial,   enquanto   o   personagem   diz:  

– A  família  vive  em  estado  de  isolamento  extremo,  apesar  disso  parecem  felizes,  eu               
duvido  dessa  felicidade.  Nessa  viagem  só  vi  solidão  na  minha  frente.  Vento  uma              
poeira  vermelha  que  cobre  os  galhos  dos  arbustos,  poeira  na  garganta,  preciso  de              
água.  
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               Figura   45   –   Filhas   sentadas   no   sofá   de   casa.                   Figura   46   –   Pés   e   pernas   entrelaçadas.  

.  

Fonte:   <https://www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0 >  

O  conteúdo  do  devaneio  do  personagem  anuncia  a  próxima  cena,  que  se  passa  em  uma                

paisagem  em  tom  marrom  levemente  avermelhado  presente  na  vegetação  rasteira  à  beira  da              

estrada.  A  caatinga  aparece  sob  um  intenso  e  escuro  céu  nublado,  sendo  embalada  por  um                

solo  nostálgico  de  piano  que,  junto  ao  movimento  lento  de  deslocamento  do  carro,  faz  com                

que  tudo  pareça  se  mover  no  mesmo  ritmo  da  música.  Às  vezes  parece  que  cada  nota  é  tocada                   

por   um   galho,   árvore   ou   capim   que   desliza   no   horizonte,   quase   flutuando.  

Tais  elementos  acabam  fazendo  com  que  a  paisagem  pareça  tão  viva  quanto  as  pessoas               

que  acabaram  de  ser  visitadas,  como  se  o  sertão  estivesse  se  exibindo  através  de  um  longo                 

travelling ,  como  se  fosse  um  personagem  que  toma  o  foco  da  cena.  E,  assim  como  as  moças                  

que  se  sentam  no  sofá  em  seu  silêncio,  ele  também  acaba  surgindo  através  de  uma  névoa  que                  

impõe   sua   alteridade.  

Figura   47   –    Travelling    da   paisagem   nublada   ao   som   do   piano.   
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Apesar  do  personagem  falar  sobre  uma  paisagem  empoeirada,  aparentemente  seca,  o            

que  vemos  na  cena  são  imagens  que  parecem  úmidas,  com  um  clima  que  mostra  um  céu                 

 escurecido  ameaçado  por  nuvens  pesadas  que  anunciam  forte  chuva.  Assim  como  os             

acontecimentos  naturais  com  seus  processos  e  tempos  são  destacados  no  filme,  uma  presença              

da  água  e  dos  seus  ciclos,  com  diferentes  estados,  também  é  algo  recorrente.  Seja  nas  nuvens,                 

na  sede  ou  “vontade  de   mijá”  do  personagem,  seja  quando  ele  se  acalma  ao  observar  “as                 

gotas  de  orvalho  das  flores  artificiais”,  ou  pela  questão  constante  da  transposição  do  Rio  São                

Francisco   que   também   serve   como   pano   de   fundo   para   o   enredo.   

A  não  aceitação  da  difícil  situação  do  seu  romance  parece  dialogar  com  a  agonia  que  é                 

causada  quando  o  filme  mostra  cidades  inteiras  que,  segundo  o  personagem,  irão  desaparecer,              

cobertas  pelas  águas.  Ao  mesmo  tempo  em  que  os  habitantes  do  lugar  são  retratados  como                

indiferentes  à  questão,  há  neles  uma  constância  que  marca  contraponto  fundamental  em             

relação  às  constantes  oscilações  de  humor  e  discursos  contraditórios  de  José  Renato.  O              

personagem  parece  ser  engolido  pelo  sertão,  ou  se  deixa  engolir  em  uma  tentativa  de  escapar                

da  sua  realidade.  Não  por  acaso  Cunha  considera  que  os  filmes  de  fluxo  apresentam               

personagens  incompatíveis  com  o  entorno,  que  tentam  escapar  através  da  relação  de  fuga  na               

paisagem,  estabelecendo  ambiguidades  em  movimentos  de  estranheza  e  aproximação.  Nesse           

sentido,  o  sertão  ao  mesmo  tempo  também  acolhe  o  protagonista,  quando  ele  se  perde  em                

lirismos  e  enxerga  pequenas  belezas  nas  situações,  nas  pessoas  que  encontra,  nos  rostos  e  nas                

árvores   que   contempla   com   calma.  

Seu  Severino  Grilo  é  alguém  que  também  cruza  o  caminho  do  nosso  geólogo.  Trata-se               

de  um  idoso  que  trabalha  como  sapateiro  há  35  anos  e  que,  de  acordo  com  Zé  Renato,  ficou                   

conversando  com  ele  por  três  horas  sobre  a  transposição  do  Rio  São  Francisco  e  em  seguida                 

começou  a  cantar  músicas  românticas.  E  assim  ficamos  a  contemplar  a  performance  de  Seu               

Severino   que   canta,   ao   estilo   das   emissões   radiofônicas   antigas,   a   música    Último   Desejo :   

Nosso  amor  que  eu  não  esqueço/  E  que  teve  seu  começo  numa  festa  de  São  João/                 
Morre  hoje  sem  foguete,  sem  retrato  e  sem  bilhete/  Sem  luar,  sem  violão/  Perto  de                
você  me  calo/  Tudo  penso  e  nada  falo,  tenho  medo  de  chorar/  Nunca  mais  quero  o                 
seu  beijo/  Mas  meu  último  desejo  você  não  pode  negar/  Se  alguma  pessoa  amiga               
pedir  que  você  lhe  diga/  Se  você  me  quer  ou  não/  Diga  que  você  me  adora,  que  você                   
lamenta  e  chora/  A  nossa  separação/  E  às  pessoas  que  eu  detesto/  Diga  sempre  que                
eu  não  presto,  que  meu  lar  é  o  botequim/  E  que  eu  arruinei  sua  vida/  Que  eu  não                   
mereço   a   comida   que   você   pagou   pra   mim.   (GONÇALVES,   1971)  
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   Figura   48   -   Seu   Severino   Cantando.  

 
Fonte:    < https://www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0 >  
 

É  interessante  ressaltar  que  nesse  momento,  já  próximo  ao  fim  do  filme,  o              

personagem-narrador  parece  não  querer  mais  se  desviar  do  assunto  da  transposição;  não  que              

tenha  ocorrido  qualquer  mudança  ou  reviravolta  na  trajetória  do  personagem  ou  uma             

modificação  do  tipo  de  abordagem  frente  às  pessoas  que  ele  encontra,  pois  como  o  mesmo                

afirma  várias  vezes,  tudo  no  lugar  parece  se  repetir  de  modo  sempre  igual  como  grande                

labirinto.  O  que  ocorre  é  uma  espécie  de  redenção  do  personagem  em  relação  à  paisagem  que                 

literalmente  acaba  se  fundindo  a  ele  –  nunca  vemos  o  seu  corpo,  apenas  temos  notícias  de                 

como   ele   é   invadido   pelo   entorno.   

Após  a  cena  de  Seu  Severino,  a  paisagem  surge  borrada  no  horizonte  através  do  rápido                

movimento  do  carro,  a  voz  de  Zé  Renato  então  cita  a  mesma  música  pausadamente  enquanto                

vemos  imagens  tremidas  do  sol  nascendo  atrás  das  nuvens  e  através  da  vegetação.  A  letra  que                 

parece  servir  para  ilustrar  a  situação  amorosa,  traz  em  si  elementos  que  também  dizem  do                

borrão  que  naquele  momento  é  mostrado  como  imagem  do  sertão,  nos  transmitindo  uma              

impossibilidade  de  apreensão  da  paisagem,  que  assim  como  é  dito  na  história  presente  na               

melodia,  nasce  e  morre,  se  modificando  constantemente.  Nos  demonstrando  que  qualquer            

tentativa  de  representação  é  capaz  de  retratar  apenas  um  momento  que  depois  de  um  tempo                

pode  se  apresentar  completamente  oposto,  assim  como  na  música  em  que  duas  versões  de               

uma  mesmo  caso  de  amor  são  contadas.  Por  fim  podemos  supor  que  o  sertão  que  é  narrado                  

em Viajo é  o  sertão  do  menor,  dos  micro  acontecimentos,  que  assim  como  à  história  de  amor                  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0
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da  música,  surge  perfumado  e  em  festa,  mas  some  em  silêncio,  “sem  os  foguetes”  do                

espetáculo.   É   o   sertão   da   alteridade   onde   “tudo   se   pensa   mas   nada   se   fala”,   é   mistério.  

Figura   49   –   Cenas   borradas   do   amanhecer   na   estrada.  
Figura   22   –   Casas   ao   pé   da   montanha   vistas   através   do   carro   em   movimento.  

  

Fonte:   <https://www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0 >  

A  cena  se  encerra  com  a  imagem  desfocada  de  um  caminhão  que  segue  veloz  pela                

estrada,  como  se  reforçasse  o  modo  como  a  paisagem  em  fluxo  se  desenvolve  a  partir  de  uma                  

desterritorialização.  A  imagem  se  duplica  como  que  simbolizando  as  múltiplas  possibilidades            

de  existência  dentro  dos  espaços,  principalmente  aquelas  que  se  colocam  no  limiar  de  trocas  e                

que  fazem  das  fronteiras  seus  espaços.  Seguimos  o  caminhão  por  um  tempo  até  que,  em  um                 

corte  seco,  vemos  um  plano  aberto  da  paisagem  sertaneja,  com  uma  fotografia  estourada  que               

mostra   o   sol   já   a   pino.  

Dificilmente  intentaremos  em  erro  se  afirmarmos  que  tal  tomada  é  a  que,  dentro  da               

obra,  mais  se  assemelha  às  imagens  clássicas  sobre  o  sertão.  Poderíamos,  inclusive,             

confundi-la  com  um  trecho  de Deus  e  o  Diabo  na  Terra  do  Sol, pois  vemos  uma  imagem                  

duramente  iluminada  e  com  cores  quase  insaturadas.  Uma  cena  que  destoa  do  estilo  de Viajo                

como  um  todo,  demonstrando  uma  oposição  extrema  em  relação  ao  início  no  filme  em  que                

encontramos   com   um   sertão   na   escuridão   da   noite.  
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Figura   50–   Sertão   com   sol   a   pino   e   iluminação   estourada..  

 
Fonte:   <https://www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0>  

 

Após  algum  momento  de  silêncio  e  estagnação  Zé  Renato  diz:  “ -  Manhã  do  dia  52  da                 

nossa  separação,  eu  sinto  que  sobrevivi  a  um  terremoto.  Seis  semanas  longe  de  casa  são                

como  seis  gotas  de  um  calmante  poderoso.  Um  calmante  que  não  resolve  a  dor,  mas                

tranquiliza  o  juízo.”. Após  essa  fala,  ficamos  mais  algum  tempo  com  a  mesma  paisagem.  E  é                 

como  se  só  agora  pudéssemos  ter  contato  com  essa  parte  do  sertão;  só  após  o  filme  exibir  toda                   

a  multiplicidade  da  paisagem  sertaneja  que  ele  nos  permite  ver  também  a  dor,  tão  enfatizada                

pelo  Cinema  Novo  e  representada  pela  visão  da  seca.  Ainda  assim,  a  fala  do  personagem                

sobre  o  tranquilizante  para  a  dor,  de  certa  forma,  reitera  a  proposta  enunciativa  de  serenidade                

que   a   obra   como   um   todo   emite.  

Podemos  notar  que  o  calmante  citado  por  Zé  Renato  é  em  gotas,  e  assim,  a  água  mais                  

uma  vez  surge  em  cena,  anunciando  sua  chegada  em  toda  abundância,  que  virá  a  acontecer                

logo  em  seguida,  quando,  nos  últimos  minutos  do  filme,  nos  vemos  rodeados  pelas  águas  do                

rio  da  última  cidade  visitada.  A  cidade  parece  deserta  pois,  segundo  o  personagem-narrador,  a               

população  foi  embora  ao  descobrir  que  o  lugar  seria  completamente  coberto  pelas  águas.  E  de                

um  mirante  localizado  no  alto  da  montanha  formada  por  pedras,  a  paisagem  se  exibe               

estonteante.  Nesse  mesmo  lugar,  vemos  um  monumento  que  é  mostrado  no  filme  de  modo  a                

evocar  estranheza  semelhante  a  que  é  causada  por  Stanley  Kubrick  em 2001  diante  do               

monolito.  A  câmera  se  aproxima  lentamente,  enquanto  o  som  do  vento,  compõem  uma  densa               

atmosfera  junto  a  respiração  ofegante  do  personagem,  que  se  mantém  ensurdecedoramente            

calado.  O  monumento  aparece  em contra  plongée,  nele  lê-se  gravado  o  seguinte  escrito:              
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Homenagem  do  povo  do  séc  XIX  ao  povo  do  séc  XXI. Diante  disso  a  estranheza  se  intensifica,                  

pois  apesar  de  se  tratar  de  uma  construção  feita  para  ser  perpetuada  através  dos  tempos,  as                 

pessoas  que  se  esperava  que  estivessem  lá  para  serem  homenageadas  simplesmente  foram             

embora.  Muito  diferente  de  uma  eternização,  o  lugar  estava  prestes  a  desaparecer,  e  apenas               

aquele   ponto   alto   iria   continuar   lá   em   todo   o   seu   distanciamento.   

Figura   51   –    Monumento   com   inscrições.  

 
Fonte:   <https://www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0>  

 
Tal  cena  permite  uma  comparação  com  o  trecho  em  que  Caminha  descreve  a  primeira               

missa  em  terras  brasileiras.  Pois  enquanto  no  alto  da  montanha,  com  vista  para  o  mar,  uma                 

cruz  fincada  no  chão  institucionaliza  uma  territorialização,  no  sertão-mar  de Viajo,  o             

monumento  se  torna  obsoleto  e  os  marcos  históricos  são  desterritorializados.  Logo,  o  fluxo              

resgata  linhas  de  forças  que  vão  ao  encontro  do  efêmero.  Em  corroboração  a  este  tipo  de                 

processo,  no  monumento  são  mostradas,  também,  depredações  feitas  à  mão,  rabiscos  e             

pichações  que  demonstram  que  por  ali  passaram  pessoas  comuns,  sujeitos  banais  que  pelas              

suas   inscrições   errantes   imporam   suas   marcas.  

As  últimas  imagens  que  vemos  são  de  homens  mergulhando  nos  mares  de  Acapulco,              

um  mar  de  águas  esverdeadas  muito  semelhantes  às  do  rio.  Nesse  ponto  Zé  Renato  chega  a                 

dizer:  “  - Minha  vontade  agora  é  mergulhar  pra  vida,  num  mergulho  cheio  de  coragem,  a                 

mesma  coragem  daqueles  homens  de  Acapulco,  quando  pulam  daqueles  rochedos.  Eu  não  to              

em   Acapulco,   mas   é   como   se   eu   estivesse.”.   
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Figura   52   –   Imagens   última   sequência   de   Viajo:   o   rio,   o   monumento   e   os   mergulhadores   do   mar   de   Acapulco.  
Figura   22   –   Casas   ao   pé   da   montanha   vistas   através   do   carro   em   movimento.  

 

Fonte:<https://www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0>  

Assim,  a  fala  do  personagem  encerra  o  filme  reforçando  a  sensação  de  continuidade              

entre  o  sertão  e  o  mar,  construída  pela  transição  entre  as  cenas  dos  dois  lugares  igualmente                 

repletos  de  montanhas  rochosas  e  cercadas  por  água.  Quando  os  mergulhadores  submergem,             

somos  remetidos  ao  mergulho  que  o  personagem  faz  no  universo  do  sertão,  de  modo  que  é                 

como  se  a  cena  sintetizasse  todo  esse  percurso  do  geólogo  por  um  sertão  que  também  se                 

multiplica   em   mar.   
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CONSIDERAÇÕES   FINAIS  
 

A  questão  da  alteridade  foi   o  ponto  chave  para  nossa  abordagem,  pelo  lugar  que  o                

sertão  e  o  sertanejo  acabam  ocupando  dentro  do  nosso  imaginário  social,  onde  a  eles  é                

delegado  o  papel  de  outro.  A  busca  por  compreender  o  universo  das  imagens  do  sertão                

presente  nos  filmes  nos  remeteu  a referências  anteriores  ao  Cinema,  como  os  livros  de               

literatura,  as  músicas  e  os  movimentos  artísticos.  Por  estas  veredas  acabamos  também             

invariavelmente  nos  deparando  com  o  tema  da  nacionalidade  de  modo  que  muitos  dos  filmes               

que   trazem   o   tema   também   utilizam   o   sertão   como   uma   espécie   de   alegoria.  

O  uso  da  imagem  do  sertão  e  do  sertanejo  em  nosso  cinema  encontra-se  atrelado  a                

uma  recorrente  busca  por  retratar  os  corpos  de  alteridade,  assim  tanto  o  lugar  de  outro  através                 

do  qual  aparecem,  quanto  o  interesse  por  filmar  temas  do  Brasil,  dizem  de  nosso  próprio                

processo  de  construção  simbólica  de  brasilidade.  Pois,  se  por  um  lado  o  sertão  é  o  outro  do                  

Brasil,  o  Brasil  por  sua  vez  é  outro  do  colonizador,  é  o  subdesenvolvido  do  mundo,  é  um                  

integrante  do  lugar  de  subalternidade  que  é  remetido  à  América  Latina.  Podemos  perceber              

isso  nas  reivindicações  políticas  e  engajadas  do  Cinema  Novo,  assim  como  no  desejo  de               

projeção  nos  festivais  internacionais  que  o  Cinema  de  Retomada  tenta  resgatar.  Assim             

concordamos  com  Custódia  Sena  quando  ela  afirma  que  “o  que  se  busca  no  sertão  é  o  Brasil  e                   

o  brasileiro.  É  por  isso  que  (...)  o  sertão  é  uma  forma  de  ser,  é  aquilo  que,  dentro  de  nós,  nos                      

distingue,   ontem,   e   permanentemente   como   brasileiros.”   (1998,   p.   24)  

Tudo  isso  nos  conduziu  até  uma  compreensão  desse  sertão  enquanto  um  espaço  de              

construção  e  de  trocas  culturais  simbólicas,  assim  a  noção  de  um  sertão  enquanto  uma  espécie                

de  espaço  de  trocas  simbólicas  se  aproxima  das  ideias  de  Michel  Certeau  sobre  as  narrativas                

que  compõem  os  espaços.  Nesse  ponto,  o  que  caracteriza  fortemente  nossas  obras  de  arte,               

nisto  incluído  o  Cinema,  é  o  movimento  autorreflexivo  de  pensar  nossa  cultura,  o  que  se                

apresenta  como  rica  fonte  para  nossa  investigação,  ao  mesmo  tempo  que  é   algo  que  reforça  a                 

perspectiva  de  também  entender  o  sertão  como  um  “construto  simbólico”  (SENA,  1998).  É  a               

partir  desse  tipo  de  movimento,  muito  bem  identificado  por  autores  como  Jean-Claude             

Bernardet,  que  o  sertão  emerge  nas  nossas  telas  cinematográficas  através  de  um  olhar  para               

alteridade,  que  se  vincula  aos  nossos  processos  de  divisão  política  dos  territórios,  trazendo  o               
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contexto  da  dualidade,  seja  na  dicotomia  sertão-litoral  ou  sudeste-nordeste.  Desse  modo,            

assim  como  os  filmes  promotores  de  olhares  mais  verticais  trabalham  por  uma  ótica  do  risível                

ou  da  piedade  frente  ao  estereótipo  ou  clichês  da  fome,  da  miséria,  da  seca  e  da  ingenuidade,                  

filmes  como  os  do  Cinema  Novo  que  visam  resgatar  uma  imagem  do  sertanejo  forte  e                

resistente  também  acabam  partindo  de  representações  que  apelam  para  o  mesmo  lugar  de              

miserável  que,  por  sua  vez,  continua  correspondendo  a  dicotomia,  mesmo  que  se  manifeste              

ou  esteja  respondendo  pelo  outro  lado.  Apesar  da  força  incontestável  que  um  filme  como               

Deus  e  o  Diabo  na  Terra  do  Sol é  capaz  de  promover  para  a  imagem  do  sertanejo,  sua                   

proposta  ainda  se  pauta  em  uma  frágil  noção  de  pátria  genuína,  assim  como  se  baseia  em                 

noções  representativas  de  visões  intelectualizadas  que  não  dão  conta  do  seu  lugar  de              

externalidade   frente   ao   outro,   nem   das   tensões   na   relação   cineasta-sujeito   filmado.   

Ao  escolher  o  filme Viajo  Porque  Preciso,  Volto  Porque  Te  Amo partimos  do  princípio               

de  que  estamos  trabalhando  com  uma  obra  que  faz  parte  de  uma  nova  leva  de  filmes  que                  

trabalham  o  tema  sertão  a  partir  de  uma  perspectiva  diferenciada  ou  nova  na  sua  forma  de                 

conduzir  o  assunto.  Sugerimos  certa  denúncia  frente  a  força  da  representação,  ou  da              

dominação  discursiva  sobre  a  imagem  dentro  do  todo  da  obra.  A  narrativa  de  fluxo,  entendida                

por  muitos  autores  como  própria  de  um  cinema  recente,  não  é  facilmente  definida,  mas  no                

entanto  vem  sendo  identificada,  principalmente  em  alguns  filmes  nacionais  produzidos  nos            

últimos  20  anos.  Talvez  a  contemporaneidade  do  fenômeno  dificulte  definições  desse            

movimento  ou  o  quê  o  caracteriza  realmente  em  termos  exatos.  O  que  há  de  comum  entre                 

esses  filmes  recentes  é  apenas  certa  capacidade  que  apresentam  de  construir  suas  (não)              

“linguagens”  estéticas ,  pois  são  obras  que  promovem  tramas  em  que  as  imagens  são  mais               54 55

importantes  do  que  a  história  presente  no  enredo,  ou  onde  as  sensações  e  a  visão  (ou                 

vislumbramento)  do  mundo  são  mais  importantes  do  que  o  pensamento  ou  do  entendimento              

do   mesmo.   

Dentro  dos  processos  (inter)conectados  e  múltiplos  próprios  da  pós-modernidade  o           

que  sabemos  é  que  estamos  tratando  de  um  estilo  que  dialoga  com  as  noções  de  Cinema  de                  

Fluxo  trazidas  por  Stéphane  Bouquet.  Com  propostas  mais  voltadas  para  um  apelo  sensorial              

54   No   sentido   de   construção   lógica   semântica   que   comunica   algo   lançando   mão   de   símbolos   pré-definidos.  
55 Diferente  do  Cinema  Novo  e  do  Cinema  de  Retomada  que  possuíram  características  de  estilo  é  conteúdo                   
comuns,   assim   como   marcos   históricos   e   contextuais   relativamente   delimitados.  
 



155  

frente  às  imagens,  são  filmes  que  realizam  esse  tipo  experiência  mais  do  que  fazem  um  uso                 

das  imagens  para  contar  uma  história  bem  demarcada.  É  por  isso  que  acabam  se  apresentando                

como  fonte  de  interesse  para  nós,  visto  que  grande  parte  dos  discursos  proferidos  sobre  as                

alteridades  nos  filmes  nacionais  são  fontes  de  polêmicas  e  disputas  que  se  perdem  dentro  dos                

dualismos  e  o  nosso  foco  nesta  pesquisa  foi,  pelo  contrário,  buscar  entender  como Viajo               

Porque  Preciso,  volto  Porque  Te  Amo  trabalha  para  promover  imagens  dentro  de  um  estilo  de                

afirmação  que  supera  o  dual  ao  trazer  potências  de  contato  com  a  alteridade,  no  lugar  das                 

interpretações  fechadas  sobre  a  realidade  sertaneja.  Diante  disso,  o  trabalho  de  Deleuze  a              

respeito  do  conceito  de  dispositivo,  assim  como  suas  teorizações  a  respeito  da  crescente              

autonomia  das  imagens  em  relação  à  linguagem  em  algumas  obras  realizadas  a  partir  do               

cinema   moderno   também   foi   fundamental.  

 Os  escritos  filosóficos  de  Deleuze  e  Guattari  fundamentaram  nosso  pensamento            

devido  ao  fato  de  muitas  vezes  os  autores  se  aterem  ao  estudo  das  subalternidades  e,                

sobretudo,  por  desenvolverem  um  olhar  que  visa  fugir  das  questões  de  determinação  para              

reconhecer  movimentos  potenciais.  Uma  perspectiva  que  se  volta  mais  para  os  processos,   não              

aqueles  conformados  em  linhas  históricas  retilíneas,  mas  em  tramas  rizomáticas,  e  em  livre              

processo  cartográfico.  O  que  nos  auxiliou  bastante  diante  do  funcionamento  difuso  que  o              

construto  sertão  acaba  apresentando  em  nossa  cultura,  ora  como  outro  que  é  estranho  à               

normatização  da  brasilidade  que  elege  o  sudeste  como  o  seu  centro,  ora  como  símbolo  maior                

de   representação   da   nação.   

Nossa  análise  fílmica  traça  um  percurso  de  estudo  que  visa  conciliar  de  modo              

simultâneo  a  leitura  da  obra  e  as  considerações  que  julgamos  pertinentes  dentro  da              

problemática  sinalizada.  De  modo  geral  chegamos  a  diversos  fatores  que  confirmaram  nossa             

hipótese  de  que Viajo é  um  filme  eficaz  no  que  diz  respeito  a  uma  estética  sensualista.  Seja                  

por  trazer  imagens-dispositivo  que  fazem  com  que  o  espectador  sinta  certa  sensação  de              

contato  instantâneo  com  o  ambiente  do  sertão,  ou  pelo  apelo  aos  nossos  sentidos  através  do                

modo  como  usa  as  cores,  os  efeitos  de  câmera  lenta,  os  sons  e  o  foco  em  situações  mínimas  e                    

delicadas   que   abalam   um   olhar   acostumado   com   imagens   agressivas   sobre   o   sertão.  

Dentro  dos  nossos  estudos  demonstramos  afinidade  com  as  posturas  artísticas  que            

rompem  com  as  propostas  que  buscam  pelas  representações  genuínas,  pois  julgamos  como             
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ingênua  qualquer  compreensão  que  se  julgue  mais  próxima  da  verdade.  Assim  como  por              

perceber  que  muitas  das  construções  que  circundam  em  torno  da  defesa  de  uma  essência  se                

alicerçam  sob  tradicionalismos  como  o  Regionalismo  que  até  hoje  tem  suas  ideias             

homogeneizantes  sendo  propagadas  em  obras  que  desenham  um  sertão  caricato  e  isolado.             

Logo,  quando  em Viajo os  personagens  são  trazidos  de  um  modo  que  burla  as  visões                

cristalizadas  sobre  o  sertanejo  vítima  das  mazelas  ou  como  um  homem  do  campo  em  estado                

de  isolamento  geográfico  e  cultural,  para  realizar  dobras  nas  imagens  que  são  capazes  de               

propagar  as  (re)invenções  do  sujeito  sertanejo  é  suas  possibilidade  múltiplas  de  (re)existência,             

reconhecemos   nisto   a   realização   das   imagens   enquanto   potentes   dispositivos.  

O  estilo  de  filme  de  viagem,  presente  não  apenas  em  nosso  objeto  como  também  em                

alguns  outros  filmes  que  são  considerados  como  pertencentes  ao  mesmo  estilo,  permite             

desestabilizar  os  clichês.  O  próprio  movimento  que  o  filme  faz  de  um  personagem  que  se                

desloca  em  direção  ao  sertão  já  marca  certa  diferença  em  relação  à  clássica  imagem  do                

retirante  que  comumente  faz  o  trajeto  inverso,  assim  como  possibilita  diversas  discussões             

como  as  levantadas  por  Alessandra  Brandão,  que  considera  que  os  filmes  de  estrada,  mais               

especificamente  aqueles  que  se  passam  em  contextos   subalternos,  trazem  à  tona  reflexões  a              

respeito  das  noções  de  fronteira  que  permitem  pensar  as  comunidades  de  maneira  a  tensionar               

politicamente  os  pertencimentos  e  os  fluxos  de  troca,  fazendo  com  que  os  lugares  sejam               

pensados  a  partir  da  mobilidade,  em  ressonância  com  o  próprio  deslocamento  dos             

personagens  pelos  territórios.  Em  concordância  com  as  ideias  da  autora,  podemos  perceber             

também  que  o  estilo  fragmentado  e  entrevisto,  presente  nas  imagens  dos  lugares  visitados              

em Viajo,  resgata  uma  errância  fundamental  para  o  desenvolvimento  de  novos  mapeamentos             

imaginários  e  para  a  insurgência  de  linhas  de  subjetivação  que  realizam  articulações  com              

percursos   inusitados   e   belíssimos.  

No  que  diz  respeito  ao  modo  como  a  paisagem  do  sertão  é  apresentada  pelo  filme                

também  chegamos  a  perceber  desvios  parecidos  com  aqueles  que  Lúcia  Nagib  considera             

como  próprios  dos  chamados árido  movies ,  a  exemplo  da  presença  da  temática  da  água,               

relacionada  à  transposição  do  Rio  São  Francisco,  ou  da  constante  exibição  de  um  sertão               

florido.  Desse  modo  contrastam  com  as  recorrentes  imagens  sertanejas  de  seca  e  desolação              
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também  apontadas  por   Albuquerque  Jr.  como  problemáticas  devido  ao  sentido  reducionista            

que   assumem.  

Também  é  importante  colocar  que  ao  nos  afinarmos  com  a  defesa  que  Deleuze  faz  da                

imagem  enquanto  uma  narrativa  que  dispensa  elementos  de  linguagem  para  ser            

compreendida,  como  quando  ele  se  opõe  às  ideias  de  Bazin,  não  estamos  dizendo  que               

necessariamente  as  imagens  existam  fora  de  um  sentido.   Assim  como,  ao  reforçamos  a              

característica  dos  filmes  de  fluxo  de  apelar  mais  para  o  lado  sensorial  do  espectador  do  que                 

requisitar  elaborações  cognitivas  rebuscadas,  também  não  partilhamos  de  qualquer          

entendimento  de  que  vamos  alcançar  um  espaço  transcendente  ou  paralelo  que  existe  para              

além   das   tentativas   de   apreensão   racional.   

Embora  a  alteridade  seja  capaz  de   apresentar  uma  força  que  quase  se  assemelha  a               

estados  parecidos  a  isso,  o  que  tentamos  ressaltar  neste  trabalho  é  como  as  compreensões               

comuns  e  os  devires  banais  são  capazes  de  ecoar  como  potências.  Como  bem  exemplifica               

Michel  de  Certeau,  algo  que  pode  ser  comparável  a  este  nível  de  entendimento  são  os  saberes                 

presentes  nas  compreensões  que  pré-estabelecem  as  oficializações  científicas.  Foi  possível           

também  observar,  mais  especificamente  na  nossa  pesquisa,  o  modo  como  as  músicas  também              

podem  atuar  nesse  sentido.  Apesar  de  não  ser  uma  proposta  nossa,  nem  de  terem  sido                

adequadamente  abordadas,  as  expressões  musicais  de  artistas  nordestinos,  mais  do  que  a             

literatura  que  acaba  partindo  de  lugares  mais  oficiais,  se  mostraram  de  grande  relevância,  não               

apenas  como  influências,  mas  também  no  modo  como  são  utilizadas  nos  filmes,  cabendo              

sugestões   para   pesquisas   futuras   nesse   sentido.   

Apesar  de  visarmos  perceber  as  potencialidades  que  o  estilo  de  narrativa  de  fluxo  é               

capaz  de  suscitar,  é  muito  importante  salientar  que  não  defendemos  aqui  nenhum  tipo  de               

maneira  ideal  ou  mais  adequada  de  abordar  o  contexto  do  sertão,  já  que  criticamos  justamente                

como  as  disputas  por  representação  acabam  se  apropriando  das  imagens  de  alteridade  de              

 modo  a  encerrá-las  dentro  de  referências  estagnadas.  Talvez  a  questão  da  desterritorialização             

como  forma  de  autonomia  dos  sujeitos  frente  à  certa  libertação  dos  territórios  de  identidade               

seja  trabalhada  por  nós  de  um  modo  que  gera  certa  sensação  de  discurso  contraditório,  já  que                 

partimos  do  sertão  como  nosso  contexto  de  estudo.  No  entanto,  é  o  lugar  de  alteridade  que  o                  

sertão  ocupa,  dentro  de  todo  seu  potencial  de  indefinição  e  múltiplas  possibilidades  de              
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manifestação  que  mais  nos  seduz  enquanto  temática  e  que  nos  permite  uma  defesa  do  sentido                

de   abertura   que   o   mesmo   reivindica.   

Vale  também  lembrar  da  linha  tênue  apontada  por  Cezar  Migliorin,  que  permeia  os              

tensionamentos  entre  as  biopotências  e  as  estratégias  de  gestão  das  vidas  pelo  Estado,  em               

referência  ao  modo  como  as  obras  audiovisuais  sobre  os  sujeitos  de  alteridade  são  produzidas               

e  consumidas.  Pois,  se  em  um  primeiro  momento  é  preciso  que  os  sujeitos  outros  sejam  muito                 

bem  delimitados  dentro  de  referências  de  espaços  preliminarmente  subjugados,  por  outro            

lado,  Migliorin  retoma  o anti-Édipo  de  Deleuze  e  Guattari  para  afirmar  que,  no  período               

pós-moderno,  também  é  útil  para  o  capitalismo  que  os  sujeitos  se  desprendam  de  referências.               

Em  lugar  das  normatizações  homogêneas,  alguma  desterritorialização  ou  fragmentação  das           

identidades  serve,  agora,  como  um  modo  de  capitalização  dos  desejos.  Ainda  assim,  segundo              

o  autor,   nos  resta  a  aposta  de  que  tal  processo  também  possa  permitir  que  os  sujeitos  se                  

reinventem  e  possam  ser  capazes  de  se  politizar  de  modo  a  potencializar  suas  existências  a                

partir  da  “liberdade”  que  passa  a  lhes  ser  apresentada.  Eu  particularmente  acredito  na  eficácia               

de  estratégias  de  biopotências  que  partem  do  reconhecimento  do  lugar  de  subalternidade  para,              

a  partir  disso,  poder  traçar  formas  criativas  de  ultrapassar  as  barreiras  que  as  delimitam,  talvez                

em   movimentos   que   se   assemelham   a   uma   antropofagia.   

Portanto,  quanto  mais  um  filme  é  capaz  de  abrir  espaço  para  que  realidades  “outras”               

possam  continuar  se  manifestar  e  se  multiplicar  em  ecrã,  mais  realiza  potências  em  suas               

imagens.  Tal  como  os  sujeitos  de  pagamento  que  possuem  corpos  que  não  são  considerados               

ou  definidos  socialmente,  as  imagens  em  fluxo  também  escapam  aos  sentidos  e  encontram              

neste  tipo  de  experiência  estética  um  tipo  de  libertação  por  meio  das  infinitas  possibilidade  de                

contato  sensível  que  o  lugar  da  indefinição  permite,  seja  lá  de  que  modo  isso  seja  construído                 

dentro  da  narrativa.  Logo,  podemos  concluir  que  o  que  define  que  um  filme  seja  considerado                

como  de  fluxo  não  aparece,  necessariamente,  vinculado  a  um  formato  específico,  mas  muito              

mais  aos  efeitos  que  este  seja  capaz  de  promover.  Desde  que  a  obra  seja  capaz  de  atuar  como                   

um  dispositivo  que  consegue  fazer  com  que,  de  certo  modo,  as  imagens  sejam  capazes  de                

“narrar  por  si  mesmas”,  podendo  assim  tomar  os  mais  diversos  caminhos  tendo  o  cineasta               

apenas  o  papel  de  acender  a  fagulha  sem  controlar  nem  o  destino  do  potencial  de  existência                 
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dos   sujeitos   filmados,   nem   o   rumo   que   a   experiência   do   espectador   pode   tomar.  
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