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O sertão profetizado pelo Cinema Novo nos anos 60 como alegoria da nação ressurgiu nos 

anos 90, sob novas nuances, durante o que ficou conhecido como a ‘Retomada do Cinema 

Brasileiro’, dois momentos marcantes da representação do sertão para a cinematografia 

brasileira.  Neste artigo ensaístico, a partir de uma análise crítica do filme Cinema, 

Aspirinas e Urubus, procura-se refletir sobre o que se acredita ser uma abordagem 

diferenciada do universo sertanejo na produção cinematográfica contemporânea, que 

aponta para um distanciamento tanto em relação à generalização cinemanovista como ao 

ressentimento que marcou a retomada. O filme utiliza o cinema como argumento 

metalinguistico (cinema para falar de cinema e cinema para falar de sertão) e a discussão 

da identidade a partir do encontro de um alemão e um sertanejo como eixos fundamentais. 

Tais elementos se conjugam a fim de discutir tanto os modos de produção do nosso cinema 

como as relações sociais presentes (e ausentes) nesse processo.  
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1 INTRODUÇÃO 

Sertão. Palavra que dá tontura, múltipla de significações, ‘o sertão é sem lugar’ já 

dizia Guimarães Rosa. Dessas que, considerando a linguagem uma arena dos conflitos 

sociais, como o fez Alfredo Bosi, em Dialética da colonização, saiu fortemente marcada. 

Nos trilhos da reconstituição dos diversos sentidos atribuídos à palavra sertão, recorrendo à 

sua etimologia
1
 e utilizando-se da semântica histórica, é possível traçar as variações e 

tonalidades aferidas pelo nosso cinema em relação ao universo sertanejo, visto que a 

                                                 
1 Seguindo os estudos de Gilberto Mendonça Teles, no qual está inserido a contribuição de Gustavo Barroso.  
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cultura não está apartada da realidade concreta, pelo contrário, é resultado da produção de 

significados e valores de toda a sociedade.   

Podemos definir que há duas explicações etimológicas fundamentais para a 

palavra sertão. A primeira faz menção a desertum (de-sertum: ``o que sai da fileira``), que, 

pela linguagem militar, identifica o desertor, aquele que desaparece. O substantivo 

desertanum passa a referenciar o lugar desconhecido para onde foi o desertor, 

estabelecendo-se no latim clássico, a oposição básica entre locus certus e o ``lugar 

incerto``, ``desconhecido``. Desertanum, influenciado pelo adj. certum, no português 

arcaico, certão, acabou se tornando o sertão, semanticamente ligado a ``lugar incerto``. A 

segunda hipótese, que se refere à língua bunda falada pelas tribos bantos de Angola, está 

presente no Dicionário da Língua Bunda de Angola (1804), de Frei Bernardo Maria de 

Carnecatim, no qual o vocábulo mulcetão (donde celtão, certão) é corruptela do bunda 

michtu ou muchitu ou, ainda cuchitum, através de nasalação dialetal. O termo quer dizer 

mato e era utilizado pela gente do interior da África Portuguesa. 

 O fato é que no século XV, quando as navegações chegaram à África, essa visão 

do sertão, de interior distante de quem se fala, obscuro, perpetuou. E se as tribos bantos do 

centro da África utilizavam o termo para designar a mata do centro do país, os portugueses 

começaram a utilizar a expressão para se referir a todo lugar que se opunha à costa, no 

começo era o sertão do Alentejo ou da Beira, para em seguida mencionar às extensões 

desconhecidas das colônias. Foi esse o significado que desembarcou no Brasil em 1500.  

É notável a oposição litoral versus sertão. Sentido que foi adiante entre os 

viajantes e a partir do século XIX, com a independência, vai receber os efeitos da 

``romanização da natureza e dos habitantes do interior, a que se opõem não somente o 

litoral, mas também a corte do Rio de Janeiro que ocupou o lugar de Lisboa na produção 

da linguagem dominadora`` (TELES, 2002, p. 280).  Ou seja, do ponto de vista do 

colonizador, de lugar ``incerto``,  ``longínquo``,  ``inculto``, a partir do projeto das elites 

de identidade nacional e ufanismo do que seria exclusivamente  nacional, das belezas do 

Brasil distante, adicionava-se à palavra, nova variante de dominação, e nova oposição: 

interior versus capital.  

O debate acerca do sertão se mostrou historicamente com toda a sua força na 

produção literária nacional, a qual serviu tanto para corroborar com a romantização 

empreendida pela elite - e reforçar o distanciamento do colonizador (litoral x sertão), na 

forma assumida internamente (interior x capital) - como originou diversas manifestações 

na contramão do olhar exógeno, esforçando-se em falar de dentro do sertão. Aí se 
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encontram as obras notáveis – que afiguraram o sertão como forma de pensamento - de 

Euclides da Cunha, Os sertões, e de Guimarães Rosa, Grande sertão: veredas, com a 

ressalva da diferença substancial entre elas, referente à maneira em que se projetou o olhar 

dos escritores.  

O Cinema Novo, herdeiro dessa forma de pensamento que se torna mais forte que 

o lugar (ou mais forte do que o sentido aferido a ele pela noção do significado colonizador 

da palavra), descoberto por Euclides da Cunha e Guimarães Rosa, tornou o sertão um 

microcosmo da nação (XAVIER, 2002), transformando-o em um imperativo de luta, face 

ao desenvolvimento desigual do país no contexto da cultura engajada da década de 1960. 

Período em que, principalmente nos anos que antecederam o golpe civil-militar, pulsou no 

país uma cultura engajada agitada por uma intelligentsia antiimperialista e anticapitalista 

que buscava no ``nacional-popular`` uma alternativa em relação à cultura de elite. Tratava-

se de uma verdadeira estrutura de sentimento (de acordo com o conceito de Raymond 

Williams), a qual Marcelo Ridenti intitulou de brasilidade revolucionária que condensava 

o sentimento de que o país caminhava rumo a uma revolução, nacional democrática ou 

socialista, que desenvolveria a nação. Era buscar no povo, nas raízes populares nacionais a 

força modernizante que pudesse romper com o capitalismo, através da politização das 

classes sociais trabalhadoras. 

No entanto, as condições histórico-político-sociais que apontavam para a 

revolução no Brasil foram desfeitas pela ditadura civil-militar a partir de 1964, através da 

modernização conservadora encabeçada pela manu militari. O cinema que sempre lutou 

para manter-se vivo não suportou o golpe mais certeiro, porventura desferido durante o 

primeiro governo democrático, do presidente Fernando Collor de Mello (1990-1992), e 

veio a quase desfalecer
2
.  

Retomou o fôlego em 1995 no que ficou conhecido como a Retomada do Cinema 

Brasileiro, através de incentivos basicamente ligados ao interesse privado
3
. Novamente, o 

sertão volta à cena, em um movimento de (auto)reconhecimento, do qual Central do Brasil 

se tornou um filme emblemático. Mas já não se vê um cinema com as esperanças 

proféticas de Glauber Rocha: de um sertão que pode virar mar; mas sim, quando não 

                                                 
2 Collor extinguiu vários órgãos culturais, como o Concine, a Fundação do Cinema Brasileiro, a Embrafilme 

(que apesar de já ter perdido a força, ainda permanecia como o principal sustentáculo da produção 

cinematográfica no país), além de ter rebaixado o Ministério da Cultura à Secretaria.  
3 Termo que segundo Lucia Nagib ``não significa movimento, corrente estética ou proposta política, embora 

um pouco disso tudo tenha ocorrido no período que engloba`` (NAGIB, 2005, p.37). Na verdade, refere-se 

mais a um aumento quantitativo da produção cinematográfica, estimulada basicamente pela criação de uma 

política cultural de incentivo fiscal, da qual se destacam a Lei do Audiovisual e as Leis Roaunet. 
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otimista, com uma curiosidade apaixonada nos olhos, uma visão de um sertão nostálgico, 

que acabam por reiterar o olhar do outro, de cima (do colonizador).  

Contudo, acredita-se que um novo cinema contemporâneo em forma/ação busca 

lançar-se no sertão não apenas em termos geográficos, mas em termos de imaginário, como 

o fez Guimarães Rosa. Porque há na palavra sertão estes dois lances: um horizontal, que 

fala do interior em extensão geográfica, física; e de outro vertical que nos conta dos mitos, 

lendas, superstições, enfim, que vai além do tangível. Glauber Rocha buscou este último a 

fim de figurar a força revolucionária, acentuada em seu tempo, afinada ao ‘sertão é o 

mundo’, de Grande sertão: veredas. Agora, noutros tempos, a alegoria-sertão se projeta no 

cinema nacional de forma diversa: a narrativa é rasteira (BOLLE, 2004), em consonância 

com outra perspectiva da literatura roseana: o de que o sertão está dentro da gente. O 

sertão não se presta a generalizações, mas está, como veremos, internalizado na relação do 

eu/outro entre o alemão e o sertanejo, tendo como motriz, a metalinguagem do cinema, em 

Cinema, Aspirinas e Urubus (Marcelo Gomes, 2005). Ou ainda, o que também pode ser 

notado em O Céu de Suely (Karim Aϊnouz, 2006); e em Viajo porque preciso, volto porque 

te amo (Marcelo Gomes e Karim Aϊnouz, 2009), uma tríade afinada ao cinema de autor, a 

qual por mais que esteja imersa no jogo mercadológico de financiamento, recoloca o sertão 

em nosso tempo/espaço e se preocupa em discutir os problemas nacionais de nossa hora e 

lugar, numa tentativa de escape, insinuando uma saída, dando margem a um novo cinema e 

(porque não) a uma transformação para além das telas?  

Em síntese, crê-se que a inversão da lógica colonialista do significado de sertão 

como lugar do incerto, desconhecido, distante, está sendo, em outros termos 

(diferentemente do que fizeram os cinemanovistas), reivindicada, ainda que em sua forma 

primeira. Acreditamos que na produção dos cineastas pernambucanos Marcelo Gomes e 

Karim Aϊnouz, afinada ao cinema de autor, estão presentes fortes indícios de superação da 

nostalgia e desse ressentimento típico que caracterizou a retomada. São filmes que buscam 

na narrativa intimista e rasteira (como o fez Guimarães Rosa) a força para tangenciar 

mudanças. Propomos, então, na análise crítica de Cinema, Aspirinas e Urubus (Marcelo 

Gomes, 2005), aborda-lhe o movimento do real a partir da linguagem específica do 

cinema. Movimento este que se refere à realidade concreta interpretada/(re)interpretada no 

jogo ficcional pela linguagem cinematográfica. 
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2 A metáfora do cinema: as aspirinas e os urubus  

 

“Danou-se, que isso faz vender bíblia pra Satanás, menino!...” 

Marcelo Gomes et. alli. In: Ranulpho,  

em Cinema, Aspirinas e Urubus 

 

Cinema, aspirinas e urubus se passa no sertão ambientado na década de 1940. 

Nele, o progresso chega ao agreste através da figura do alemão vendedor de aspirinas da 

Bayer, Johann Hohefels. O discurso é construído sob dois eixos que se fundem (e se 

confundem) no filme: do cinema como argumento metalingüístico, inscrito nas projeções 

de filmes de propaganda para a venda da aspirina e da relação estabelecida pelo encontro 

inusitado de um alemão instruído e um sertanejo esperto, Ranulpho.  

No longa, o nacional/estrangeiro permeia uma rede complexa de contraposições: 

entre as quais estão sertão/capital, arte/mercadoria, realidade/ficção, velho/novo, 

atrasado/moderno, civilizado/ arcaico. Estas, por sua vez, estão emaranhadas no que 

fomenta o motor da narrativa: a metalinguagem de um filme que usa o cinema para falar 

de cinema, além de se utilizar do cinema para falar de sertão/ e sertão para falar de 

cinema. Este último tido como lugar-síntese da busca pela diferenciação nacional, 

representado desde a literatura, e depois reiterado por diversas produções cinematográficas 

como espaço mítico, afastado, estranho, projeta de dentro, no filme, um estranhamento 

invertido: é o cinema que em pleno `deserto`, como o nomeia Johann, é o exótico, o 

afastado, o diferente.    

O comentário de Ranulpho sobre a aspirina logo depois do encontro com o 

alemão, quando diz que se ``ajudar a matar a fome desse povo aí, o moço vai fazer 

dinheiro``, acrescido do momento em que ele observa o caminhão, no qual está escrito ``O 

fim de todos os malles – aspirina``, e da música ao fundo de exaltação do Brasil na voz 

característica das cantoras do rádio, são aspectos importantes que apontam para o 

desenrolar da metáfora do cinema. O que apenas será clarificado na sequência seguinte: 

eles chegam a um minúsculo vilarejo, Ranulpho, como de costume, trata os moradores dali 

com antipatia e diz a Johann: ``viu, o povo é cismado, pirangueiro, mesquinho, do tempo 

do ronco... Como é que o moço vai convencer eles a comprar um remédio novo pra esse 

povo atrasado?``; mas Johann não responde. Ranulpho, como os demais moradores apenas 

fica sabendo do método do vendedor à noite, quando todos, de pé ao ar livre, tornam-se 

espectadores do filme propaganda que inicia com o letreiro ``Brasil o país maravilhoso``.  



 6 

A câmera caminha envolta do público. Intercalam alguns close-ups nos rostos de 

velhos, homens e crianças. O público demonstra contentamento. Na tela, imagens de 

cachoeiras e depois tomadas aéreas de são Paulo são combinadas com a voz imponente de 

um narrador que fala das virtudes de São Paulo, onde ``se encontra à primeira vista o 

exemplo de disciplina, de pertinácia, de energia e de habilitação que caracterizam a vida 

dos povos chamados a cumprir no mundo uma extraordinária missão civilizadora``. Depois 

os espectadores se divertem com a propaganda da aspirina que tem como tema o carnaval. 

Close em Ranulpho que com um sorriso no rosto diz: ``danou-se, que isso faz vender bíblia 

pra satanás, menino!...``. Depois da sessão, uma fila se forma para comprar o 

medicamento. Johann é quem recebe o dinheiro e distribui as pílulas. Um homem se 

aproxima de Ranulpho e pergunta se vão passar o filme de novo, este questiona: ``tá 

achando que é festa?``, e o expulsa.  

 

  
1             2 

  
3             4 
 
Figura 1 – 1: destaque para Johann que projeta os filmes de propaganda da aspirina; 2: a população do pequeno vilarejo 

assiste aos filmes; 3: o alemão vende e distribui o medicamento; 4: Ranulpho expulsa um espectador que pede para ver 

novamente o filme
4
. 

 

Desse conjunto, desde a introdução, passando pela projeção, até a venda do 

medicamento, podemos correlacionar diversas alusões: 1) Um alemão vende aspirina a um 

povo que vive na miséria. Na frase de Ranulpho ``se ajudar a matar a fome desse povo, o 

moço vai fazer dinheiro``, considerando que a aspirina é um meio de amenizar a dor e não 

matar a fome, seria desmentido o efeito causa/consequência do comentário do personagem, 

                                                 
4
 As imagens aqui apresentadas para melhor elucidar as análises foram escolhidas segundo esse critério, não 

correspondendo assim à decupagem integral. 
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pois  se não mata a fome, não faz dinheiro. No entanto, a partir do momento em que o 

cinema é utilizado como uma estratégia de venda, inserindo-se assim a dualidade 

arte/necessidades básicas, a frase revela todo o seu efeito: o moço ganha dinheiro, pois a 

fome de arte é saciada; 2) A conjugação do slogan de uma empresa estrangeira com a 

música enaltecedora do Brasil sugere que a solução para o país é a aspirina, ou ainda, a 

solução para a miséria é um paliativo. E isso afirmado por interesses externos 

(representados pela Bayer); 3) Assim como a solução, o cinema também é de domínio 

estrangeiro, pois é Johann o dono do equipamento e é ele quem projeta o filme. Apesar 

disso, as películas são de teor propagandístico de um Brasil grandiloquente, com 

cachoeiras, mas também moderno, com prédios altos, veículos e a voz que confirma o 

caráter progressista do país: ordeiro, disciplinado e que já não pertence ao conjunto dos 

países incivilizados, mas daqueles que fazem parte do processo civilizatório; 4) Por fim, a 

propaganda da aspirina se utiliza do carnaval a fim de surtir o efeito de identificação e 

empatia.   

Tais fatores formam uma teia complexa de referências simbólicas. Um cinema dos 

do alto, com uma linguagem rebuscada e de anúncio de um país moderno que está nas 

mãos do estrangeiro, contrasta completamente com o público do lugar (que faz parte do 

Brasil arcaico, de fala simples, e segundo os critérios do próprio filme, ``incivilizado``). 

Por outro lado, temos a figura de Ranulpho que nesse momento não se considera tanto 

assim como parte desse ``povo`` e vê no cinema e na aspirina uma grande oportunidade de 

``crescer na vida``, aliando-se, assim, à Johann; exercendo, ao expulsar o homem que pedia 

para rever o filme, o papel de ``facilitador``, ou seja, viabilizando o negócio do alemão. 

Também é explícita a relação do cinema com a propaganda, ou de uma ideia instrumental 

de cinema, extirpado de sua função transformadora e crítica, mas sim, aliado tanto aos 

interesses de mercado como ao ``projeto civilizatório`` encampado pelos de fora em 

parceria com uma classe de brasileiros que nega pertencer ao Brasil arcaico e atrasado. 

Enfim, um cinema dissonante da realidade do país que apenas anestesia o público com o 

objetivo da venda.  

Um segundo fator importante referente à metáfora do cinema surge na figura de 

Jovelina, moça que foi expulsa pelo pai bêbado e pega uma carona com a dupla até a 

cidade de Flores, onde pretende embarcar em um trem que a levará para o Recife. Ela 

desperta o interesse de ambos, mas faz sua escolha: rejeita Ranulpho e mostra-se 

enfeitiçada pela sensibilidade do alemão, com quem acaba passando a noite, antes de 

seguir o seu caminho a pé, pela manhã, sem se despedir. A fim de agradá-la, os dois 
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projetam um filme para que ela assista à noite. É o momento que Johann ensina Ranulpho 

a manusear o equipamento. Enquanto este último cuida do projetor, o primeiro senta ao 

lado da moça. Na tela, uma propaganda da aspirina que promete prolongar para sempre os 

momentos de felicidade.  

 

  
1                                                                                     2   

 
Figura 2 – 1: Johann ensina Ranulpho a manusear o projetor; 2: Jovelina assiste ao filme ao lado de Johann. 

 

No entanto, ela comenta que o filme é triste. Johann não compreende. Ela explica: 

``é feliz, mas é triste``, porque faz pensar na própria vida que deveria ser ``buscar a 

felicidade e mais nada``, mas que ``cada vez que a gente procura acontece uma coisa 

errada``. O fim da projeção marca o corte da cena. Ranulpho, então, se aproxima do casal e 

diz que ela podia ser artista de cinema. Ela responde que não, porque quer ser feliz: ``esse 

povo que aparece aí nem tem cara que é feliz. Nem parece gente de verdade, de carne e 

osso. Nem tem linha da vida``. E olha para Johann. Ranulpho percebe a cumplicidade dos 

dois e se retira contrariado.  

Jovelina lança a questão arte/vida. A vida não é igual àquele filme que apresenta 

uma solução mágica. O distanciamento da personagem reflete um efeito contrário desse 

cinema de sedução imediata: ela não anseia ser artista. É negada a ficção em seu caráter de 

superficialidade, cujos personagens não têm destino, como ela disse: ``não tem linha da 

vida``. A felicidade está fora da tela segundo a qual o final é sempre feliz. Ou seja, vida e 

arte estão ali dissociadas. O que à primeira vista pode parecer feliz, na verdade, é triste, 

como disse a personagem. Cinema
5
 levanta a questão: para quê se propõe a arte ou o 

cinema? Para criar um universo alheio ao real, cujos personagens vivem a felicidade `para 

sempre` ou como uma forma de mediação entre vida e arte? E nos próprios termos a que se 

propõe esta pesquisa, sugere que ``sociedade`` e ``arte`` deve fazer parte dos usos sociais, 

não ``como se ela se desse em um domínio apartado das outras atividades de produção e 

                                                 
5 Também será utilizado o título reduzido dos filme para conferir maior agilidade ao texto. 
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reprodução da vida``, como afirma Elisa Cevasco, no prefácio do Palavras-chave, de 

Raymond Williams.  

O terceiro fator do encerramento metafórico acontece na ocasião em que, após 

alguns lances que serão tratados mais adiante, os dois chegam a Triunfo, cidade de médio 

porte, onde fazem a última exibição pública.  Vamos à seqüência: é Ranulpho quem 

organiza e toma conta do negócio da aspirina. O mandatário da cidade se aproxima de 

Johann e propõe a ele comprar todo o estoque do remédio, para que ele mesmo divulgue e 

revenda o produto na região. Johann acede. Claudeonor José Pereira Carneiro de Assis, 

como ele se apresenta, exulta: ``aspirina e cinema na minha Triunfo! Quanta honra... Pela 

primeira vez!...`` e os recepciona em sua casa. Um pouco depois, eles vão a um cabaré da 

cidade, onde encontram o anfitrião novamente. Claudeonor discursa: ``meus prezados, 

Triunfo vai ser a capital de todo sertão. Estamos inaugurando uma nova era e por isso eu 

quero brindar a proeza desse alemão autêntico que veio lá do outro lado do mundo pra 

trazer o futuro pra essa cidade!``. Ranulpho fala para Johann: ``tá todo mundo admirado 

com o moço, parece até que nunca viu estrangeiro antes... Povinho besta...``. Ao se 

vangloriar sobre o sucesso da aspirina, Claudeonor diz que o seu nome vai estar escrito em 

cada arruado e antes de cada filme. Ranulpho, por sua vez, fala em voz alta ``o senhor vai 

ganhar dinheiro`` e depois resmunga: ``a custa dos outros aí...``. Johann assegura que os 

filmes são de qualidade, capazes de fazer uma pessoa que nunca teve dor de cabeça 

começar a sentir só para tomar o remédio. Na conversa entre os três, Ranulpho, que insiste 

em desafiar Claudeonor (inclusive ao flertar com sua esposa anteriormente), ainda retruca: 

``isso é o sertão: miséria, coronel e piada de corno``. Claudeonor o corrige, dizendo que 

não é coronel, mas sim, empresário. Ranulpho o ignora e então pergunta: ``qual é a 

diferença?``. O outro explica em forma de ameaça: ``a diferença é que se eu fosse coronel 

eu tinha mandado meu capanga te pegar!.. Mas como eu sou empresário, eu mesmo posso 

fazer isso. Não preciso mandar ninguém``.  

Para ensejar o circuito surge a figura de Claudeonor, empresário/coronel, 

personificação do braço do Estado nos grotões do país, ou ainda do papel das elites. Não 

por acaso, é ele que afinal acaba comprando o negócio da aspirina, correlacionando aí tanto 

o poder aquisitivo para tal, como a reiteração do projeto civilizatório. A fala do 

coronel/empresário que exalta Johann como um ``alemão autêntico`` bem que pode ser 

considerada uma ironia mascarada da inversão de papéis da ideia do nacional-popular da 

década de 1960, segundo o qual se deveria buscar no ``autêntico`` homem do coração do 

Brasil, a força para se construir uma nova sociedade, pois a crítica também se faz ao 
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situarmos que o alemão vangloriado por Claudeonor nos anos 40 era o de uma Alemanha 

nazista (ainda que Johann tente fugir da guerra).  Por outro lado, o personagem também 

sintetiza mais um viés do drama das elites brasileiras, que na tentativa de superação da 

relação colonizador/colonizado, acreditam ser um prolongamento das burguesias 

européias. A compra dos filmes e aspirinas por Claudeonor revela como essa tentativa de 

equiparação se deu no âmbito do cinema: em termos de consumo e não de produção. 

Desde a independência é imperativo que o país tome parte de uma modernidade 

tida como estável e positiva. Disposição esta que só assume feições mais consistentes 

durante o ciclo desenvolvimentista, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial (época 

histórica na qual se passa o filme). Acredita-se, então, que é preciso industrializar o país, 

fornecendo à população rural condições incipientes de trabalho assalariado, de consumo e 

cultura atuais, a fim de igualar o progresso do país aos padrões mundiais. E, como ressalta 

Schwarz: 

Se já no século passado soubemos trocar a escravidão pelo trabalho mais ou 

menos livre, nada parece impedir agora que a elite se auto-reformule e passe do 

clientelismo à conduta racional, do mandonismo à cidadania, da corrupção à 

virtude republicana, do protecionismo à livre concorrência etc., quando então 

faremos parte digna do concerto das nações evoluídas. (SCHWARZ, 1999, p. 

161).  

 

Conclui-se, assim, a metáfora do cinema inscrita no título: aí estão as elites ou os 

urubus (que presentes em grande número no sertão são aves que se alimentam das carcaças 

de animais mortos). A contraposição em relação à visão enaltecida do estrangeiro como 

portador do progresso apresenta-se no comentário irônico de Ranulpho: ``povinho besta``. É 

ele também o portador da crítica a esse sistema coronelista, que se autointitula empresarial, 

mas que é regido pela mesma fórmula opressora. Da exploração dos coronéis, tão bem 

retratada nos filmes do Cinema Novo, restou o empresariado travestido de coronel, ou vice-

versa. A diferença é o método, como assegurou Claudeonor. Enfim, no final das contas, é a 

elite que se apropria do poder de caráter anestesiante das massas, ou seja, o cinema, como 

forma de manutenção de seu status, recorrendo aos mecanismos capitalistas na busca 

incessante pela “modernização”.  

 

2. Os nós do eu e do outro  

 

``Eu fiz o que fizeram comigo. Agora eu mudei. Posso não?!`` 

Marcelo Gomes et. alli. In: Ranulpho,  

em Cinema, Aspirinas e Urubus 
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Roberto Schwarz, ao discorrer sobre Dialética da colonização (1992), de Alfredo 

Bosi, chama a atenção para um aspecto que parece escapar do livro em questão. Bosi 

ressalta o caráter não passivo de assimilação cultural no que se refere à nossa herança 

colonial, na contramão do tom presente em hipóteses dos autores clássicos Gilberto Freyre 

e Sérgio Buarque de Holanda, cujos estudos deixam em discreto ou apenas subtendidos 

``os aspectos estruturais e constantes de assenhoramento e violência que marcaram a 

história da colonização tanto no Nordeste dos engenhos e quilombos quanto no Sul das 

bandeiras e missões`` (BOSI, 1992, p. 27). Schwarz, no entanto, objeta que, em nosso 

tempo, o foco da injustiça dá acesso parcial ao que tange a relação colonizador/colonizado. 

Ainda que reconheça nos textos clássicos de Freyre e Holanda, da mesma forma que Bosi, 

a revelação em níveis diferentes, da empatia com o colonizador, ele argumenta que, por 

outro lado, ``também há ingenuidade e mitificação em considerar o colonizador como o 

outro, com quem nós, povos colonizados, não temos parte`` (1999, p. 71).     

Cinema, a partir do encontro inesperado entre um sertanejo e um alemão supera 

uma visão unilateral e localista em relação a nossa herança colonial, projetando a discussão 

para um âmbito global, sem, no entanto, obscurecer o caráter exploratório e impetuoso do 

colonizador. Ou seja, ao passo que assume que o mal-estar brasileiro pertence à ``esfera 

dos efeitos globais, de incompatibilidade e co-presença de pontos de vista engendrados no 

interior e em diferentes lugares de um sistema transnacional`` (SCHWARZ, 1999, p. 84), 

também nos demonstra os mecanismos de controle, não nos permitindo esquecer que, 

apesar de regidos pelo mesmo sistema que ultrapassa fronteiras – o capitalismo – ainda é 

preciso ressaltar as condições diversas e as formas tangíveis de dominação, como é o caso 

do cinema (um forte argumento para essa conciliação de termos está na convivência dos 

tempos – de um filme contemporâneo, que se utiliza do palco e tempo histórico do começo 

do desenvolvimentismo no país – que, posteriormente, mostrou-se falido).  

A primeira cena do filme surge como a revelação de um negativo. Distingue-se 

gradualmente o reflexo do rosto de Johann no retrovisor do caminhão. Toca a música 

Terra da boa esperança (1937), em som original da época. Interessante notar que ao longo 

do filme o retrovisor e a música adquirem função específica como recursos narrativos. Isso 

porque é recorrente a inversão da função do primeiro que reflete a paisagem que vai 

ficando para trás nos planos internos da cabine (ou seja, ao invés de rever passa a prever, já 

que a paisagem se repete); enquanto que a música exerce uma função de reiteração.  

Dando um salto na narrativa para a última cena, em que Ranulpho depois de 

deixar Johann na estação de trem, volta para o caminhão (presente de Johann) e parte para, 
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supõe-se, o Rio de Janeiro, nota-se duas contraposições significativas: se na cena de 

abertura, a imagem vai sendo revelada enquanto a câmera está fora do caminhão e apenas o 

rosto de Johann é refletido no espelho; na cena final, a câmera está dentro da cabine do 

veículo e a luz ``queima`` a imagem, até esta desaparecer por completo. Além disso, 

durante toda a sequência final, apenas se escuta o som do motor. 

  
1             2 

  
3             4 
 
Figura 3 – 1 e 2: imagens da seqüência inicial. Predominância da paisagem. A imagem super exposta vai sendo revelada; 

3 e 4: seqüência final. Plano próximo a Ranulpho enquadrado de dentro do caminhão. A imagem vai sendo ``estourada`` 

aos poucos.  

 

De fato, essa inversão início/ fim revela o movimento dos protagonistas no 

decorrer da narrativa. Johann, vendedor ambulante alemão insiste em afirmar a sua 

nacionalidade, mesmo que não seja esta a informação desejada, como no episódio que 

responde a Ranulpho que vem da Alemanha quando o outro queria saber a cidade em que 

ele começou a viagem (Rio de Janeiro). Por mais que esteja fugindo da guerra que assolava 

a Alemanha, a sua identidade lhe é categórica e à medida que o Brasil começa a se 

envolver no conflito, é que ele, gradativamente, vai se libertando desse seu ``cartão de 

visita``, que de vantajoso passa a se transformar em um estigma. Já Ranulpho tenta se 

diferenciar o quanto pode de sua identidade. No entanto, à medida que ele vislumbra um 

futuro melhor, o seu mau humor em relação ao lugar vai se transformando. Se antes ele 

comentava aborrecido ``aqui nem guerra chega``, depois, ao chegarem em Triunfo, 

Ranulpho assegura a Johann: ``não se aperreie não que aqui o cabra tá seguro, não tem 

bomba que chegue nesse fim de mundo!..`` e a música que canta no rádio: ``eu não troco a 

minha terra pela terra de ninguém...``, confirma a sua nova postura em relação ao lugar. 

Reformulação que ele sintetiza em um diálogo com Johann na estação de trem, ao justificar 
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a sua postura ríspida na forma de tratar as pessoas no caminho: ``eu fiz o que fizeram 

comigo. Agora eu mudei. Posso não?!``.  

De fato, não apenas o caminho é inverso - um vem da capital para o sertão, 

enquanto o outro almeja ir do sertão para a capital - mas a mudança na relação que ambos 

estabelecem com a própria identidade também o é. No entanto, essa aproximação de 

universos distintos foi-nos apresentada a partir de uma dinâmica própria. Vejamos: nas 

sequências iniciais do longa, enquanto ainda viaja sozinho, Johann vê surgir um sertanejo 

do meio da caatinga com uma espingarda no ombro que lhe pede carona até ``ali adiante``. 

Enquanto dirige, Johann lhe oferece um cigarro. Após agradecer, o sertanejo saca um fumo 

do bolso da camisa e acrescenta: ``eu tenho do bom!``, depois cheira o embrulho e o 

guarda novamente. É nítido o estranhamento entre os dois personagens. Até que ao escutar 

um barulho (que Johann ignora), o sertanejo pede para o motorista parar o carro e desce. 

Depois do som de dois tiros, Johann não o espera, fecha a porta do carro e segue viagem.   

Tanto o surgimento do sertanejo no meio da caatinga – que igual a outros 

personagens, parece fazer parte da paisagem – como a sua atitude já no caminhão, em 

muito destoa do encontro de Johann com Ranulpho, que deseja ir para o lugar de onde o 

outro veio, o Rio de Janeiro, bem diferente do ``logo ali`` do primeiro passageiro. 

Ranulpho não surge na estrada como os demais: já aparece ao lado de Johann no caminhão. 

E diferentemente do carona anterior, percebemos pela câmera-olho que ele observa tudo 

em volta com curiosidade. Interessado, faz perguntas à Johann e conta que cansou do 

sertão, ``desse buraco``, demonstrando irritação ao falar do lugar. Além da disponibilidade 

em travar uma conversa com o alemão, outro indício do deslumbramento de Ranulpho em 

relação ao estrangeiro é a pergunta se o cigarro que este último lhe oferece é importado. 

Pois só depois de obter a resposta ``nacional``, é que ele revela que não fuma (atitude 

contrária do primeiro passageiro que na recusa do cigarro, mostrou o seu fumo artesanal, 

desmerecendo aquele industrializado). O encontro de Ranulpho e Johann - a ocultação do 

pedido da carona e o diálogo, ao invés do completo estranhamento – são indícios de que a 

relação entre eles se desdobrará.  

A figura de Ranulpho desconstrói o ``mito fundador brasileiro``, de que fala 

Marilena Chauí, segundo o qual o Brasil é formado por um povo que mesmo sofredor é 

pacífico, ordeiro, generoso e sensual. A astúcia de Ranulpho pode ser traduzida na negação 

do sentimento de inferioridade em relação ao alemão. Tanto que no decorrer da viagem, ele 

revela a sua verdadeira ambição: trabalhar para a Bayer, como Johann. Para isso, não 

apenas aprende a manusear o projetor como se esforça para também aprender a dirigir, 
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requisito obrigatório para o emprego. Mas a razão da motivação do personagem só é 

explicitada durante a sequência-chave de convalescência de Johann, na qual Ranulpho faz 

a revelação fundamental de que já esteve na capital.  

. Em uma das paradas da dupla, Johann é picado por uma cobra (símbolo da 

corrupção, porta de entrada para o pecado) e permanece moribundo por dois dias seguidos 

sob a sombra de uma árvore. É a partir desse momento que a figura de Johann (sensível, 

compreensível, com ares de messias) sofre alterações (demonstrando raiva, revolta e 

medo), ao mesmo tempo em que Ranulpho se mostra menos ressentido com o lugar, à 

medida que ganha ares de ``gente importante``. Voltando à sequência, a câmera enquadra 

Ranulpho à noite sentado no chão próximo de Johann que delira. Este último começa a 

contar sobre a viagem, o emprego pra fugir da guerra com medo de morrer. Cortes secos 

marcam a distensão e passagem do tempo.  Em resposta ao pedido de Johann para que ele 

conte uma história, Ranulpho fala direto para a câmera. Nasceu em Bonança: ``cinco casas, 

uma cruz no meio, uma viva alma, e um sol de lascar`` e que um dia resolveu ``arribar``. 

Supondo que o alemão havia dormido, ele continua: ``penei, penei, mas cheguei lá na 

capital.  Quando a fome começou a bater eu voltei, fiquei com medo de morrer de fome. 

Pensa que levar uma derrota nas costas é triste? Também... Lá é assim, nordestino só serve 

de mangação. Juntava um povinho todo assim e ficava falando: fala aí de novo rapaz! Mais 

um Paraíba... É verdade que você bota peixeira de baixo das calças que nem cangaceiro é? 

Você come calango é? Aí eu baixava a cabeça. Agora não, agora vai ser diferente. Nem 

cheguei lá e já é diferente. Agora vou chegar vou falar com ele assim: como é rapaz? 

Repita aí de novo. Calango? Como calango, como o cu da sua mãe filha da puta! Vou 

pegar a carteira de trabalho assinada na fábrica da aspirina e vou mostrar na cara dele 

assim ó... No dia seguinte vou escrever uma carta pra minha mãe contando do novo 

funcionário da fábrica. Ela vai abrir e vai ler pra todos os moradores de Bonança ouvir``. 

Um corte seco nos leva ao caminhão onde Ranulpho liga o projetor e coloca a mão na 

frente do aparelho. Sorri vendo as imagens do Rio de Janeiro se moverem na palma da sua 

mão.  
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1                                                                                    2 
 
Figura 4 – 1: Ranulpho fala diretamente para a câmera e revela que já esteve na capital; 2: plano-síntese dos desejos do 

personagem, de retornar para o Rio de Janeiro em outras condições. 

 

A confissão de Ranulpho expõe que o seu sonho de ir para a capital, não é uma 

mistificação do distante, mas sim um sonho de volta. É voltar não mais sob o signo do 

migrante nordestino sem valor, mas como o migrante que obteve êxito, com carteira 

assinada. Se antes ele se intimidou com a zombaria, agora planeja ``levantar a cabeça`` e se 

posicionar diante dos que o ridicularizaram. A via de afirmação de Ranulpho, tanto durante 

a viagem como na sua volta, é proveniente das esperanças que emanam do alemão: a 

máquina, o emprego, o status. Enfim, trata-se da apropriação do progresso como validação 

de sucesso e superação diante da sociedade.  

É interessante pontuar aqui o tempo histórico no qual se passa o filme (durante o 

ano de 1942). Época que na literatura o tom de louvação e romantismo das belezas da terra 

passava, como reflexo de uma consciência do subdesenvolvimento, a denunciar a 

discrepância e desigualdade presente no país. Momento em que o sertão foi ícone do 

abandono pelo governo central. As discussões do filme acerca do progresso fazem 

referência a essa fase de crença na extensão da modernização para todo o país, e vale como 

uma citação premonitória do entusiasmo desenvolvimentista posterior da era JK, que 

mudaria a capital tão sonhada de Ranulpho (Rio de Janeiro) para o centro do país, através 

da construção de Brasília. Um rearranjo que simbolicamente pode representar tanto as 

esperanças de Ranulpho sendo levadas de volta para o interior, como a perpetuação dos 

``dois brasis``: um moderno e rico e o outro atrasado e pobre.  O tempo mostrou que era 

equivocada a nossa ideia de modernização, para a qual o problema estava na nossa posição 

em relação a ela e não no curso do mundo. Pois ao historicizarmos a modernização em 

escala global, as esperanças são desfeitas: não há lugar para nós, e muito menos para todos. 

``O mito da convergência providencial entre progresso e sociedade brasileira em formação 

já não convence. E se parte da modernização que nos tocou for esta mesma dissociação 

agora em curso, fora e dentro de nós? E quem somos nós nesse processo?`` (SCHWARZ, 

199, p. 161). 
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Voltando à relação dos protagonistas, a sequência em que os dois, bêbados, 

simulam como seria se eles se encontrassem na guerra em lados diferentes, indica o que 

poderíamos chamar de ``acerto de contas``. Durante a brincadeira são revelados 

pensamentos ocultados de ambas as partes. A cena noturna iluminada por uma luz tênue 

mais os movimentos da câmera que seguem os gestos dos personagens, principalmente das 

mãos, compõe uma atmosfera de sombra/luz. A diferença gritante do poder de fogo do 

estrangeiro (Johann imita o efeito de um morteiro) em relação à espingarda feita no sertão 

do brasileiro seria determinante, se não fosse pela compreensão da falta de sentido presente 

no combate por parte do alemão que simula o seu suicídio, após ver Ranulpho no chão. Ou 

seja, um conflito em que não há vencedores. Por mais que o poderio militar seja 

diferenciado, ambos estão sujeitos à morte. Portanto, não se trata de enfatizar a diferença 

de tecnologia/etapa de progresso entre os dois, mas sim, o que ambos (Brasil e demais 

países do globo) têm em comum: não há, para todos, espaço no atual estado do capitalismo 

(por mais que seja nos países periféricos que ele demonstre mais agudamente a sua 

dinâmica, é uma deterioração que segue em direção ao resto do mundo).  

 

  
1               2 

 
 
 
 
Imagem 5 – 1: Ranulpho conta a Johann que não o acompanhará 

na viagem para a Amazônia, primeiro plano dos personagens lado 

a lado; 2: plano dos protagonistas em posição oposta um ao outro, 

demarcando a separação de destinos; 4: Johann segue no trem 

enquanto Ranulpho observa a sua partida.   

 
                                                                                   3 

De certo, o filme se configura no encontro humanista entre o estrangeiro e o 

brasileiro. Ambos se reconhecem no que eles têm de mais humano: o medo, a angústia, o 

sentir-se acuado, tal qual a cena dos bois enclausurados que tentaram fugir ao perceber a 

aproximação da seca. Humanidade essa colocada em antíteses: um é ácido, o outro 

sensível; um dorme dentro do caminhão, o outro fora; um prefere cinema de sala fechada, 

o outro acha mais divertido o cinema ao ar livre, enquanto Johann responde em termos 
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científicos (a aspirina é ácido cetilsalicilico), Ranulpho se prende aos efeitos (não responde 

o que é o marimbondo, mas que sua picada ``incha, dói, depois passa``), entre outras. 

Ainda que haja essa identificação a qual nos leva a perceber que mesmo em condições 

diferentes estamos todos sob o signo do mesmo sistema, ainda assim, os destinos são 

diversos. Johann segue para a Amazônia, norte do país, enquanto Ranulpho dirige em 

direção ao Rio de Janeiro (pelo que se supõe).  

Na estação, antes da partida de Johann, após Ranulpho comentar sobre a condição 

miserável do povo que ali está, o alemão argumenta que se ele o acompanhar na viagem 

para o norte irão chegar lá em outra condição. Fato expressivo, pois mesmo que Johann 

esteja usando as mesmas roupas de Ranulpho (como disfarce) e siga no mesmo trem que 

aquele povo, a motivação e as condições são outras. Mesmo sabendo disso, Ranulpho 

prefere seguir seu próprio caminho. Johann pergunta a ele se desistiu de embarcar no trem. 

Ele responde: ``eu não, eu vou enfrentar, vou fazer o que tu vai fazer lá na Amazônia. Vou 

fazer meu destino``. Johann pergunta por que não pode ser lá. Ele responde: ``porque o 

meu destino é outro...``. Destino que se fará sem perspectiva de emprego na fábrica da 

aspirina (que foi tomada pelo governo, depois de o Brasil declarar guerra à Alemanha); 

com o caminhão pintado, sem os slogans de ``para todos os malles, aspirina``; sem as 

aspirinas e o projetor de cinema (comprados por Claudeonor); sem o rádio ( pois Johann o 

quebrou em um acesso de fúria). Ausências que representam a sua própria transformação, 

bem como da sugestão de transformação do nosso cinema. Pois é preciso tirar os slogans e 

a aspirina para que se refaça o caminho de volta a um cinema criativo o qual, por mais que 

não esteja alheio às forças internacionais, assimila a própria realidade ao invés de 

mimetizar fórmulas estrangeiras, e faz seu próprio caminho.  

No momento de fratura das relações sociais, em um tempo tido como o do ``fim 

das certezas``, no qual os sintomas dos países periféricos se tornaram a mostra mais 

degradante da exploração e injustiça do capitalismo tardio, em geral; e quando se tem a 

impressão de que vivemos um presente infinito, desprovido de passado ou de futuro, o que 

se sugere é um cinema que tem ``linha da vida``, como disse a personagem Jovelina; no 

qual o fim não está dado, é apenas o começo de um por-vir. E por que não acreditar que 

essa seja a insinuação de um novo por-vir, um novo tempo, enfim, para o cinema brasileiro 

contemporâneo? 
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Ficha técnica do filme analisado 
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Roteiro: Marcelo Gomes, Paulo Caldas e Karim Aïnouz, baseado em relato de viagem de 

Ranulpho Gomes  

Fotografia: Mauro Pinheiro Jr, A. B. C.  

Arte: Marcos Pedroso  

Montagem: Karen Harley  

Direção de Produção: Dedete Parente Costa  

Som direto: Márcio Câmara  

Figurino: Beto Normal  

Edição de som: Beto Ferraz  

Mixagem: Armando Torres Jr.  

Música original: Tomás Alves de Souza  
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Cor, 35mm, 99 min  

Elenco: Peter Ketnath (Johann), João Miguel (Ranulpho), Hermila Guedes (Jovelina), 

Oswaldo Mil (Claudeonor Assis), Fabiana Pirro (Adelina), Mano Fialho (Caçador), 

Francisco Figueiredo, Arílson Lopes, Zezita Matos, José Leite, Sandro Guerra, Madalena 

Accioly, Irandhir, Verônica Cavalcanti, Daniela Câmera, Paula Francinete, Lúcia do 

Acordeão, Jorge Clésio, Nanego Lira. 

 


