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Resumo 
 

O trabalho investiga as relações entre Literatura e Cinema a partir da 

obra Abril despedaçado, romance albanês adaptado pelo cineasta brasileiro 

Walter Salles Júnior. Para tanto, analisamos como as categorias narrativas – 

tempo, espaço, personagens e foco narrativo – foram apresentadas em cada 

expressão artística. Neste sentido apoiamo-nos em discussões sobre teorias 

da adaptação, códigos literários e linguagem cinematográfica. A partir de então, 

percebemos que o espaço exerce uma função fundamental no processo de 

transposição e que ele é um dos elementos estruturadores da recriação fílmica. 

Ao longo da pesquisa analisamos trechos do filme e do livro que denotam 

aspectos relevantes e que traduzem o espírito dialógico das obras. A nossa 

hipótese inicial era que a construção do espaço cinematográfico em Abril 

refletia no campo do cinema uma atualização de um projeto regional surgido na 

década de 30 com o Romance Regionalista. No entanto, durante a 

investigação observamos que Salles reproduz o Sertão, legitimando, portanto, 

uma imagética da região pautada em anacronismos e representações do 

imaginário social congeladas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Cinema brasileiro. Relação entre as artes. Análise fílmica 
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Resumé 

  

Cette recherche étudie la relation entre la Littérature et le Cinéma de l'œuvre 

“Avril briseé”, roman albanais adapté par le réaliseteur brésilien Walter Salles 

Júnior. Pour cela, nous analysons comment les catégories narratifs - du temps, 

de l’ espace, les personnages et le point de vue de la narrative - ont été 

présentés dans chacune des expressions artistiques. En ce sens, nous les 

soutenons dans les discussions sur les théories de l'adaptation, les codes 

littéraires et le language cinématographique. Depuis lors, nous comprenons que 

l'espace exerce une fonction fondamentale dans le processus de transposition 

et qu’ il est un élément structurel de la reconstitution du film. Au long de la 

recherche nous avons analysé des extraits du film et du livre qui témoignent 

des aspects considérables et qui reflètent l'esprit dialogique des oeuvres. Notre 

première hypothèse était celle de la construction de l'espace 

cinématographique en Avril réflechit dans le domaine du cinéma une 

actualisation d'un projet régional surgissant dans les années 30 avec le Roman 

Régionaliste. Toutefois, pendant la recherche nous observons que Salles 

reproduit le Sertão,  en légitimant, donc, une imagetique de la région, fondée 

sur les anachronismes et les représentations de l'imaginaire social gelés. 
  

MOTS-CLÉS : Cinéma bresilien. Relaction entre les arts. Analyse filmique 
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1. Introdução 

 

Lançado em 2001, Abril despedaçado, dirigido pelo cineasta brasileiro 

Walter Salles, representa uma obra que legitima as recorrências temáticas do 

diretor, se partimos, por exemplo, os filmes que o antecedem como Central do 

Brasil (1998), O primeiro dia (1998) e Terra Estrangeira (1995). De maneira 

suscinta, todos eles convergem para a construção de narrativas que dialogam 

entre si, no sentido formal e temático, ou seja, há em cada um dele diversos 

pontos de interlocução ligados às questões estéticas (no campo visual,  

similaridades de enquadramentos e composição fotográfica). No que se refere 

ao desenvolvimento da narrativa, encontramos, de alguma forma, uma 

repetição de temas, assuntos que desencadeiam o desenvolvimento da 

narrativa. Esse conjunto “saleano” traz, por exemplo, uma tentativa de 

representar imageticamente um discurso cinematográfico brasileiro pautado 

acima de tudo na questão identitária que, no caso, é colocada sempre em uma 

relação de oposição (rural X urbano, periferia X classe média e metrópole X 

colônia). Neste sentido, ele trabalha a contraposição entre o urbano e o rural, - 

caso de Central do Brasil, que é viabilizada pelos personagens Josué e Dora, 

sendo o primeiro a representação do nordestino do interior que, desencontrado 

e sem reconhecer-se no espaço citadino, busca as suas raízes no Brasil rural e 

sertanejo. Já a personagem vivida por Fernanda Montenegro, é de alguma 

forma o oposto do menino órfão, à medida que sintetizaria do ponto de vista 

moral, com seus momentos de desonestidade e sua dureza ante a vida, uma 

ética urbana que aponta, entre outras coisas, para a desumanização e 

embrutecimento das emoções, no caso, pela perda de afeto e sensibilidade.  

Outra perspectiva é a do enfrentamento do mito da colonização brasileira1 – 

expressado em Terra Estrangeira com os personagens Paco e Alex que são a 

metáfora da utopia do colonizado frente ao colonizador, ou seja, eles 

representam as expectativas e sonhos de um grupo da população brasileira 

que anseia migrar para a metrópole e simultaneamente lança mão de um 

discurso colonialista eurocêntrico. “Adotando a mesma palavra ‘terra’ 

                                                 
1 O mito da colonização brasileira refere-se ao discurso histórico do descobrimento do Brasil e, 
subsequentemente,  do processo de colonização empreendido pelos portugueses no século XVI.  
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recorrente nos títulos de Glauber, o filme faz o caminho inverso daquele dos 

descobridores, descrevendo a perda do paraíso reencontrado há cinco séculos, 

enquanto devolve seus personagens brasileiros à antiga pátria européia, 

Portugal” (NAGIB, p. 44, 2006). No filme, co-dirigido por Daniela Thomas, a 

viagem do descobrimento empreendida no século XVI pela esquadra cabralina 

é feita às avessas e o encontro dos brasileiros ocorre em Portugal. Neste caso, 

as subjetividades ligadas às relações entre metrópole e colônia são postas em 

cheque na narrativa, ao passo que durante todo o filme há desconstrução dos 

mitos que apóiam a fundação do Brasil, como a questão do encontro com a 

civilização avançada, encontro e com a pátria-mãe.  

No caso do O Primeiro Dia, a grosso modo e acima de tudo no que se 

refere aos personagens, além da apresentação da questão existencial, há 

também uma tentativa de trazer à tona a tensão existente no espaço urbano. 

Ou seja, em Central do Brasil, a personagem Dora, assim como Paco e Maria 

encontram-se imersos em uma situação singular de esgotamento de sentido da 

vida vinculada à perda de referência, no caso, afetiva e simultaneamente eles 

enfrentam direta ou indiretamente a violência urbana. No filme, como afirma 

Lúcia Nagib, apesar do título remeter ao mito inaugural, da esperança, aponta 

para o esvaziamento da utopia. No Primeiro Dia, que também é co-dirigido por 

Daniela Thomas, a questão do encontro dos opostos também é realizado, já 

que os dois mundos representados pelas figuras de João, o presidiário fugitivo 

que foge da morte, e Maria, a fonoaudióloga que busca escapar da vida após 

um desenlace matrimonial são colocados frente a frente.   

É neste universo que se insere Abril despedaçado. Apesar de respaldado 

pela narrativa do escritor albanês Ismail Kadaré, ele traz as recorrências das 

obras anteriores formando um bloco que apresenta a polarização entre duas 

possibilidades existenciais. No entanto é nesta obra que, o projeto iniciado na 

metade da década de 90 toma força e é legitimado pelas escolhas fílmicas do 

diretor. Têm-se, portanto, um tripé ancorado por resquícios estilísticos dos 

filmes passados, (1. presença de uma câmera documental que na tentativa de 

apoiar-se no real encontra nos silêncios e no não-diálogo uma possibilidade de 

construção verossímil; 2. enquadramento que privilegia o espaço; 3. uso de 

música extra-diegética que acentua a tensão narrativa; 4. utilização de 

personagens-símbolos que sintetizam o universo representado por Salles.) 
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intra-textualidade temática e um diálogo com um universo literário singular. 

 Abril despedaçado importa uma gramática fílmica saleana que se 

configura, entre outras coisas, em um projeto fotográfico que abarcaria a 

proposição do cineasta de criação de uma imagética cinematográfica realística, 

ou seja, por exemplo, o uso de cores e filtros que traduzem esta sensação de 

real, beirando o olhar documental colocado nas obras.  Quanto à montagem, a 

organização narrativa de Abril é também bem similar as outras obras do diretor, 

já que se trata de filmes lineares que apresentam cortes secos. Em relação aos 

elementos visuais, percebe-se que, como os outros, o ambiente e a geografia 

encontram-se presentes e  reificados  nas narrativas.  

Os personagens principais tanto do ponto de vista de encenação, do gesto, 

quanto da perspectiva da construção existencial, também trazem uma 

similaridade com os outros três filmes, pois eles vivem em comum o encontro 

com outro que se traduz na possibilidade de reconstrução e, 

conseqüentemente, na solução da crise existencial que estão imersos. Esse 

encontro com o outro dá início ao processo de busca de uma identidade 

individual, mas que também é coletiva. É aqui que todos os filmes encontram-

se do ponto de vista temático. No diálogo com o outro eles passam a resgatar o 

sentido existencial e o afeto. O personagem de Tonho, em Abril é um reflexo 

deste reencatamento e auto-construção. Ele é jovem, está diante da morte e 

vive sob o julgo da tradição e da opressão paterna.  

O outro aspecto determinante em Abril é a questão do vinculo com a 

literatura, ou seja, a obra fílmica reflete de maneira singular o texto de Kadaré 

utilizando as suas temáticas, mas, sobretudo, transpondo-a para outro espaço. 

É neste trabalho de transposição que Salles organiza a sua obra inserindo-a 

dentro do seu conjunto narrativo formado pelos outros três filmes. No entanto, 

este não é o primeiro flerte do artista brasileiro com o universo literário, fato que 

ocorreu logo na sua estréia do diretor. No início da década de 90, ele havia 

realizado, em co-produção com os Estados Unidos, a adaptação do romance A 

grande arte, do escritor mineiro Rubem Fonseca, que também foi o 

responsável pelo roteiro. Neste sentido, o projeto anterior difere de Abril pois, 

diferentemente dos seus filmes subseqüentes, ele apresenta em demasia a 

influência dos thrillers americanos e uma constante referência à cultura 

estadunidense. No caso de Abril, o movimento ocorre justamente ao contrário à 
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medida que ele ambienta o romance albanês no sertão e utiliza elementos 

brasileiros para compor o filme, tanto do ponto de vista material – caso da 

paisagem, da cenografia e dos personagens, quanto no plano imaterial, visto 

que os temas e o componente cultural, por exemplo, são considerados mais 

locais. 

A ligação de Abril com a literatura se dá em vários níveis. Inicialmente, 

percebe-se que no plano textual, aquele que se refere ao roteiro, pois a 

construção narrativa pauta-se a maior parte na escritura albanesa. Já no nível 

estrutural narrativo, ligado aos elementos básicos – tempo, espaço, 

personagens e narrador, os componentes também coincidem em vários 

momentos. No entanto, é no campo da realização fílmica que surgem caminhos 

diferentes, apontando, portanto para o trabalho de recriação. Neste processo, 

há um elemento que é articulado e que consideramos fundamental para a 

compreensão da obra: a transposição2 de paisagens. É justamente, no 

movimento de alterar os espaços geográficos que a nova obra é construída e, 

conseqüentemente, modificada a sua aura. De outro modo, o diálogo com a 

literatura colocado por Salles possibilita, também, uma leitura da obra vista a 

partir elementos visuais ligados à cultura local.  

Em outro sentido, a interlocução entre as duas obras é possível tendo em 

vista que os dois textos são articulados a partir de duas bases: a referência ao 

mito e a busca da identidade. São esses dois elementos que tornam a 

interlocução entre as duas expressões realizável. Sabemos também que é 

nesta convergência que se instalam as singularidades3.    

É neste amplo contexto que se inscreve o filme Abril despedaçado. Há, na 

obra, uma bipolaridade: ao mesmo tempo em que se insere dentro da antologia 

de Walter Salles formada pelas três produções que mencionamos, dialoga com 

outra expressão artística, o que faz com que do ponto de vista fílmico haja uma 

diferenciação nas questões ligadas ao gênero, à imagem e à narrativa. Essa 

perspectiva favorece à elaboração de uma obra que traz esteticamente 

algumas especificidades, que podem ser comprovadas nos elementos fílmicos 
                                                 
2 Consideramos, aqui, o termo transposição ligado exclusivamente à idéia de alteração de lugares, no 
sentido geográfico.  
3 Para a compreensão destes dois elementos tem-se em conta que a nossa abordagem versa, 
especificamente, o objeto fílmico e procura levar em consideração a experiência cinematográfica 
implicada nele.  
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ligados à composição fotográfica, à encenação, aos diálogos, à cenografia. Na 

trajetória do cineasta, Abril despedaçado desponta do ponto de vista formal 

para uma natureza particular que aponta para um rebuscamento estético que 

se distancia de certa forma, por exemplo, do filme anterior, Central do Brasil. 

Para tanto, iniciaremos a investigação partindo de uma revisão historiográfica 

que pretende traçar o percurso e acima de tudo a utilização da imagética 

sertaneja no cinema brasileiro do momento pré-Cinema Novo até a obra de 

Salles em questão.  Durante a trajetória tentaremos compor uma gramática de 

recorrências imagéticas e estilísticas que legitimam e contribuem para as 

escolhas de Salles ao compor a paisagem. Entre algumas hipóteses que 

orientam a nossa análise, está a que considera o Sertão “saleano” como filho 

direto de uma representação sertaneja que foi construída através da tradição 

literária surgida no movimento Regionalista de 30.  

Do ponto de vista metodológico o nosso corte histórico considerou as 

relações entre os períodos do cinema brasileiro e Abril despedaçado. Portanto, 

inicialmente, observaremos com mais afinco as produções cinemanovistas da 

primeira fase do movimento4 e os filmes que são contemporâneos a obra em 

estudo. Durante toda a investigação iremos priorizar questões ligadas aos 

códigos específicos da linguagem fílmica como a fotografia e a montagem. 

Aspectos do campo narratológico também serão considerados. No segundo 

momento, ater-nos-emos unicamente à Abril. O caminho a ser percorrido é 

finalizado portanto na averiguação do uso dos modos de articulação narrativa 

que Salles aplicou no filme estudado e como estes constroem e retrabalham o 

discurso sobre o Sertão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Em diversos momentos da sua carreira, Walter Salles, ele alega que seus filmes dialogam com o Cinema 
Novo.  
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2. Sertão regionalismo e interlocuções: identidade nacional e 
romance de 30 

   

Partindo da idéia que a imagem da topografia sertaneja, a qual nosso objeto 

dialoga, foi construída no campo das artes a partir do discurso literário no 

século XIX e, mais intensificadamente, dos pressupostos ideológicos do   

Regionalismo de 30, tentaremos definir semanticamente o conceito de romance 

regionalista, pois percebemos que na maioria das vezes é a este discurso que 

se vincula a tradição cinematográfica brasileira.  Concomitantemente filiamo-

nos a uma reflexão sobre o regionalismo apresentada por George Stewart, 

citado por Afrânio Coutinho: 

 
Num sentido largo, toda obra de arte é regional quando em por pano de 
fundo alguma região particular ou parece germinar intimamente desse 
fundo. Mais estritamente, para ser regional uma obra de arte não 
somente tem que ser localizada numa região, senão também deve 
retirar sua substância real desse local. Essa substância decorre, 
primeiramente, do fundo natural – clima, topografia, flora, fauna, etc. – 
como elementos que afetam a vida humana na região; e em segundo 
lugar, das maneiras peculiares da sociedade humana estabelecida 
naquela região e que a fizeram distinta de qualquer outra5. 

 

No sentido destacado por Coutinho, as duas instâncias, que articuladas 

criam o referente regional - o natural e o humano, são marcadoras para a 

existência de um texto ou obra de arte ancorada no regional. Assim, o 

regionalismo não está apenas agregado ao sentido espacial e local, e sim a 

uma possibilidade de construção do real que articula o aspecto natural, o 

cultural e o humano.  Do ponto de vista estético, observamos que muitas vezes 

essa existência do regional esta colocada no plano da criação textual, ou seja, 

é na construção textual que esse elemento se configura de forma mais incisiva. 

Podendo ser, representada com uma linguagem que se aproxima da geografia 

física ao incorporar textualmente aspectos ligados à paisagem como a secura, 

a aspereza e a opressão vinculada as estruturas de poder, por exemplo. Ou 

ainda utilizando-se da descrição para absorver, incorporar e representar o 

espaço regional na narrativa. 

                                                 
5 Afrânio Coutinho. Introdução à literatura no Brasil. p. 202.  
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É justamente no discurso regionalista do romance de 30 que 

encontramos as bases para a ambiência articulada no cinema brasileiro. Foi no 

modelo discursivo construído sobre a região que se ancorou os escritores e as 

obras vinculadas a um projeto estético-ideológico delineado na história e na 

geografia, no qual os conceitos de “região” e “nacionalidade” interligaram-se. 

De certa forma, a escrita de autores como Graciliano Ramos, Rachel de 

Queiroz e José Lins do Rego, por exemplo, elaborou, entre outras coisas, uma 

gramática de personagens-tipos e de narrativas simbólicas que impregnaram a 

tradição literária e cinematográfica brasileira. É nesse complexo sócio-cultural 

que se legitima o discurso sobre a região, como afirma Durval Muniz: 

 
O “romance de trinta” dotará o Nordeste de uma visibilidade e 
dizibilidade que passa inclusive pelo trabalho com a linguagem e se 
apóia basicamente num trabalho com a memória que desenrola o 
presente e o passado e os estende como sucessão linear. Busca-se o 
sentido daquela dispersão de signos do passado na invenção do 
presente, que é a região.6 

 

 

 Portanto, a interlocução como uma forma de representar imageticamente 

o Nordeste e, mais especificamente, o Sertão, está vinculada ao discurso 

literário que traz à tona uma perspectiva realística da região, apresentando 

temas ligados à religião, à violência (cangaço), às condições sócio-geográficas 

e à política. Alguns destes temas são colocados em oposição, constituindo-se a 

partir de uma base dicotômica: Deus e Diabo, tradicional e moderno, mar e 

sertão, fome (miséria) e profecia de salvação.  

No caso do cinema, observamos que ele absorve este discurso pré-

existente nas questões ligadas à construção espacial e à busca pela 

representação da realidade, por exemplo. O elemento regional é abarcado pelo 

projeto cinemanovista de diretores como Glauber Rocha e Nelson Pereira dos 

Santos, por exemplo. Aqui ele é construído imageticamente para convergir com 

os princípios políticos e ideológicos do grupo sessentista que colocava, entre 

outras coisas, a região como o espaço de libertação e de possibilidade de 

transformação. Em outro momento da produção cinematográfica brasileira, ou 

seja, nos filmes produzidos na segunda metade da década de 90, observamos 

                                                 
6 Durval Muniz de Albuquerque Júnior. A invenção do Nordeste e outras artes. p. 119.  
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que há uma recorrência da volta ao espaço regional e, mais especificamente 

ao espaço regional nordestino, e, a grosso modo, encontramos também neste 

retorno uma reelaboração do projeto cinemanovista tendo em vista que neste 

caso o que predomina na construção narrativa é o deslumbramento frente as 

possibilidades imagéticas da região e o esvaziamento da proposição política. 

Paralelamente vemos obras que dialogam de maneira inversa com o Cinema 

Novo, ou seja, fazem referências a filmes de Glauber Rocha ao mesmo tempo 

em que desconstroem a idéia de que o espaço é repositório das injustiças 

sociais brasileira (encontramos esta intertextualidade na seqüência inicial de 

Corisco & Dada de Rosemberg Cariri que traz a imagem do mar em uma clara 

referência à cena final Deus e o Diabo) ou ainda aquelas que trazem a caatinga 

coberta de verde e cortada por rios, caso de Baile Perfumado, e até mesmo o 

sertão épico de Guerra de Canudos.  

 
A comparação com o Cinema Novo era quase inevitável, uma vez que, 
como naquele tempo, a preocupação com a identidade nacional 
ganhava o núcleo temático dos filmes. Estes, por sua vez, passaram a 
ser exportados como a nova (ou velha) imagem do Brasil. A diferença 
notória era que, embora primando pela postura politicamente correta, 
os novos filmes não  apresentavam um novo projeto político. (...) nota-
se uma grande nostalgia e até um certo fetichismo em relação ao 
Cinema Novo, que funcionária como uma espécie de chancela de 
qualidade intelectual e artística. 7 

 

 Em outro sentido, há no Romance de 30 um projeto ideológico e 

estético, sobre o qual percebemos contemporaneamente alguns pontos de 

intersecção com o projeto de cinema brasileiro pós-retomada. Um comentário 

do crítico literário Antonio Candido em “Literatura e Subdesenvolvimento” 

ilumina o que pensamos acerca das convergências: 

 
Mario Vieira de Mello, um dos poucos que abordaram o problema das 
relações entre subdesenvolvimento e cultura, estabelece para o caso 
brasileiro uma distinção que também é válida para toda a América 
Latina. Diz ele que houve alteração marcada de perspectivas, pois até 
mais ou menos o decênio de 1930 predominava entre nós a noção de 
país “novo”, que ainda não pudera realizar-se, mas que atribuía a si 
mesmo grandes possibilidades de progresso futuro, sem ter havido 
modificação essencial na distância que nos separa dos países ricos, o 
que predominava agora é a noção de “país subdesenvolvido”. 
Conforme a primeira perspectiva, salientava-se a pujança virtual e, 

                                                 
7 Lúcia Nagib. O cinema da retomada: depoimentos de 90 cineastas dos anos 90. São Paulo: Ed. 34., 
2002. p. 16-17.  
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portanto, a grandeza ainda não realizada. Conforme a segunda, 
destaca-se a pobreza atual, a atrofia; o que falta, não o que sobra8   

 
 

Apropriando-nos dos apontamentos de Candido, que se referia ao projeto 

ideológico e estético da geração de 30, e transpo-o para o campo de uma 

produção cinematográfica produzida pós-retomada, encontramos alguns 

indícios desta noção subdesenvolvimento em vários filmes contemporâneos 

recentes, como Cinema, Aspirinas e urubus, Central do Brasil e Eu, Tu, Eles, 

por exemplo. De uma forma ou de outra, eles abordam a pobreza e a escassez 

dando ênfase ao que falta e lançam mão de uma estratégia que se vincula a 

exploração dos territórios de pobreza de uma forma romantizada e 

apaziguadora. Desta forma, Salles utiliza-se de alguns dos temas regionais, 

como a questão da violência, do espaço da tradição e das condições sócio-

culturais. No entanto, concordamos com a pesquisadora Ivana Bentes ao 

afirmar que no caso de Central do Brasil, o diretor busca a região Nordeste 

para construir um espaço que privilegia o lúdico e o encantamento.   

 
Apesar do diálogo com toda uma tradição do Cinema Novo, o transe do 
personagem de Dora na procissão com a câmera girando, as filmagens 
em Milagres e Vitória da Conquista, “turismo” cinéfilo no mesmo sertão 
glauberiano, e o lado “documental” da ficção levam Central do Brasil a 
se diferenciar por retratar não o sertão violento e insuportável do 
Cinema Novo, mas um sertão lúdico, rude, porém inocente e puro, 
como os irmãos que acolhem o menino Josué9.  
 

É o olhar de contemplação, externo, como indicou Bentes em Central 

que permanecerá em Abril despedaçado. Aqui o diretor retorna a região 

Nordeste para compor a narrativa e elaborar a transposição de Abril 

despedaçado das montanhas albanesas para o Sertão nordestino.  

 

 

 

 
 
 

                                                 
8 Antonio Candido, Literatura e Subdesenvolvimento, A Educação pela Noite e Outros Ensaios, p. 140.  
9 Ivana Bentes. Cosmética da fome marca cinema do país. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 08 de julho 
de 2001.  
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2.1 Construção da imagética sobre a região no cinema brasileiro 
 

A utilização da região nordestina como cenário para as narrativas 

cinematográficas nas produções brasileiras é um fato que ocorre desde a 

década de 20, como podemos constatar em algumas produções vinculadas 

ao Ciclo do Recife, por exemplo, Aitaré da praia e Pega do boi. O primeiro 

dirigido por Gentil Ruiz e lançado em 1925 traz imagens de praia com 

coqueiros e jangadas. No entanto, conforme afirma o pesquisador Eduardo 

Duarte citado por Alexandre Figueirôa em Cinema pernambucano: uma 

história em ciclos, a busca de temas da região pode ser uma influência do 

movimento regionalista, mas o alcance desse processo ocorre de maneira 

confusa, pois essa proto-regionalização aponta para uma estratégia de 

produção que se configura na adaptação de enredos americanos às 

circunstâncias pernambucanas. No caso do segundo filme que citamos, 

produzido pela Veneza Filmes, há uma narrativa sobre a vaquejada no 

Sertão.  

Na década de 50 temos, por exemplo, o filme O Cangaceiro. Dirigido por 

Lima Barreto e produzido pela Companhia Vera Cruz, a obra enfoca a 

paisagem sertaneja para ratificar um enredo que, entre outras coisas, utiliza 

o cangaço em sua temática. A obra reproduz imagens e enunciados 

cristalizados sobre a região, para criar o efeito de verossimilhança 

desejado, além de denotarem uma enorme dependência das formas de 

expressão importadas dos Estados Unidos. De acordo com o pesquisador 

Ismail Xavier, essa lacuna pode ser identificada à medida que o cangaço é 

idealizado e trabalhado no intuito de adequar-se ao modelo western 

americano.  

   
O Cangaceiro é considerado o típico northeastern. E por quê? (...) a 
filmagem em estúdio, a paisagem paulista e sua luz mais fotogênica 
dentro dos interesses da produção, a fala caipira das personagens, o 
tom declamatório dos diálogos e o gesto enfático dos heróis ao longo 
do filme, as condições de vida e a confortável rusticidade do bando de 
cangaceiros. (...) Tal como num épico de John Ford ou Howard Hawks, 
o filme de Lima Barreto é marcado por aquela visão etnocêntrica que 
olha para o “outro” (no caso, ao invés do índio, o sertanejo) num 
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impulso que se denuncia a cada passo pelo próprio tom e pela forma 
como se organiza o discurso.10 

  

 Mesmo esbarrando no discurso artificial sobre o sertão e adotando um 

modelo estrangeiro de pensar e produzir cinema o filme de Lima Barreto 

apresenta uma “característica brasileira”, a da mestiçagem ou da antropofagia:  

capacidade do diretor de utilizar as qualidades de outros e apropriá-las para 

criar uma expressão artística nova11. Portanto, Barreto ensaia a tentativa de se 

criar um cinema com linguagem própria de alguma forma respaldada por temas 

e paisagens nacionais, mesmo que elas distanciem-se do real.  

 Na década de 60 a cultura brasileira presenciará o movimento do 

Cinema Novo que, inspirado no cinema de autor, busca o sertão para abrigar 

as histórias de Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos. Este último é 

responsável pela adaptação do romance de Graciliano Ramos para a sétima 

arte. Vidas secas (1963) representa ao mesmo tempo a tentativa de criação de 

uma linguagem cinematográfica brasileira (observemos neste sentido a 

concepção fotográfica da obra fílmica) e o retorno ao espaço e, acima de tudo, 

ao discurso sobre o Sertão, que dialoga com a matriz da produção literária da 

segunda fase do movimento modernista brasileiro.  

 
O Nordeste seria uma realidade marcada pela ausência de 
musicalidade, de sons, de linguagem; seria um espaço do 
deslocamento, da tristeza, do lamento expresso no ranger monocórdio 
de uma roda de carro de boi, como no filme Vidas Secas. Um mundo 
em preto e branco, de luz crua e causticante, quase amorfo; uma 
antiespetáculo do patrimônio cultural da miséria, do aboio triste e 
repetitivo, entorpecido ao som de uma incelência12.  

 

 Em Nelson Pereira dos Santos, o discurso sobre a realidade sertaneja é 

apresentada é legitimada à medida que os recursos fílmicos exploram e 

constroem uma expressão cinematográfica única pautada em parâmetros 

ligados ao traço nacional. A apropriação do discurso literário pela linguagem 

fílmica coloca em evidência alguns aspectos importantes e fundamentais do da 

imagética da região. 

 

                                                 
10 Ismail Xavier. Sertão Mar: Glauber Rocha e Estética da Fome. p. 124.  
11 Sylvie Debs, op. cit., p. 93.  
12 Durval Muniz de Albuquerque Jr. op. cit. p. 279. 
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Graciliano constrói, na própria textura da linguagem, uma imagem da 
região: minguada, nervosa, áspera e seca. O Nordeste do parco, do 
pouco, da falta, do menos, no minguado. (...) Graciliano quer fazer da 
linguagem de seus romances e de seu discurso uma forma de fugir das 
armadilhas do discurso dominante, e para isso era necessário policiar a 
linguagem, para que esta não reproduzisse a dizibilidade e a 
visibilidade da região produzida pelos poderosos13 

 

 Como afirma a pesquisadora Maria Piedade Moreira de Sá: a paisagem 

em Vidas Secas, ainda que escassa, é de fundamental importância, porque o 

sertão é o lugar de Fabiano. A sua vida e a sua família se organizam em 

função da caatinga, das suas condições climática e do arbítrio dos donos de 

terra14. Esta presença do ambiente será reelaborada por Nelson Pereira do 

Santos e ao mesmo tempo dialogará com a peça literária. Neste sentido, por 

exemplo, consoante Moreira de Sá (2007), “um dos elementos da paisagem 

reiterada no romance e mostrado no filme é o juazeiro”. Ele encerra uma dupla 

função: assinala um ponto de referência no espaço e indica uma esperança de 

sobrevivência – o juazeiro fornece sobra e alimento.  

No filme, ao tentar fugir do discurso oficial sobre a paisagem, 

convergindo assim com a proposta de Graciliano, Nelson Pereira instaura um 

processo de elaboração de uma linguagem cinematográfica nacional pautada 

por elementos e temáticas locais que envolve antes de tudo uma reflexão 

crítica sobre a representação mimética da região, principalmente no que se 

refere aos aspectos sócio-culturais sertanejos. Na obra de Santos, a seqüência 

da prisão de Fabiano aponta para essa questão, já que mostra a celebração do 

bumba-meu-boi, e a opressão da polícia e do Estado, representado na figura 

do prefeito. 

 Do ponto de vista da linguagem fílmica, Nelson Pereira dos Santos 

articula alguns elementos, como a fotografia para compor a narrativa à luz da 

escrita de Graciliano. A questão, por exemplo, do monólogo interior dos 

personagens é subjetivada no filme à medida que os diálogos são diretos e 

esparsos. Sinhá Vitória, Fabiano, os dois meninos e a cachorra Baleia 

cinematograficamente aparecem subjetivados à medida que a câmara explora 

o plano e o contra-plano alternando o que o personagem que vê com o que  a 

                                                 
13 Ibid. p. 230.  
14 Maria Piedade Moreira de Sá. Vidas Secas: o espaço como elemento estruturador o romance e do 
filme. Revista Brasileira de Literatura Comparada,  São Paulo: 2007 p. 2 
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pessoa presumivelmente vê. Há ainda a utilização de movimentos de câmera 

como travellings com câmera na mão nas seqüências que a família caminha o 

que evoca a experiência de cruzar o sertão. Há momentos em que o foco vai 

para a cachorra Baleia, como na seqüência em que Fabiano dá um tiro no 

animal matando-a. Neste instante a imagem fica fora de foco o que sinaliza a 

morte da cadela. Já o tratamento de luz é concebido de forma natural sem o 

uso de filtros e utilizando a iluminação cênica como a da fogueira, na seqüência 

da cadeia. No caso das cenas externas, vemos a incidência do sol que denota 

tanto a sua grandiosidade quanto a sua onipotência na vida daqueles 

personagens. A compreensão do som do carro de boi é fundamental para o 

entendimento do discurso fílmico.  Ele está presente extra-diegeticamente na 

seqüência inicial. Em outro momento, acompanhamos o som diegético vindo do 

carro de boi que se encontra Fabiano.  

 
No decorrer do filme, o som do carro de boi torna-se uma espécie de 
sinédoque auditiva que encapsula o Nordeste, por meio de sua 
denotação ( o carro de boi evoca o atraso técnico da região) e de sua 
conotação: o som, que é muito desagradável, constitui por si só uma 
estrutura agressiva. 15 

 

A repetição do som e simultaneamente o enquadramento da roda do 

carro com seu movimento circular apontam para a submissão da estrutura 

cíclica a qual estão imersos os personagens e a estrutura opressora existente 

naquele universo sertanejo.  

Glauber Rocha em Deus e o Diabo na Terra do Sol (1963) também 

evoca elementos sócio-culturais. O filme traz a região como espaço narrativo 

para ancorar as propostas estéticas e políticas que, entre outras coisas, 

aludiam a criação de um novo modelo de cinema nacional. Nas imagens 

iniciais encontramos símbolos que dialogam com a região: seca, gado morto, 

vaqueiro. Os dois protagonistas da narrativa, Rosa e Manuel, por exemplo, 

representam, respectivamente, o alheamento e o delírio. Suas vidas são 

marcadas pela violência. Segundo o pesquisador Ismail Xavier, a região 

cristaliza um projeto estético-ideológico valorizador da representação folclórica 

(enquanto foco de resistência cultural e logos onde se engendra a identidade 

nacional), empenhado na transformação da sociedade e valorizando, nesse 
                                                 
15 Randal Johnson em Literatura, cinema e televisão. p. 52. 
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sentido, uma visão dialética da história.  “O filme de Glauber se recusa a 

descarta a representação construída pelas classes dominadas e, ao mesmo 

tempo, procura questionar, por dentro, a face tradicionalista dessa 

representação em nome da história.” (Xavier, 1983, p. 118). Em Glauber a 

função-sertão aponta para três dimensões distintas: a histórica, a experiência 

antropológica e a função política.  

No primeiro caso, a situação histórica vivida no Sertão possibilita a 

libertação e a tomada de consciência da população, tendo em vista que a 

miséria econômica também é sentida no plano geográfico. Já a experiência 

antropológica é vivida a partir da organização camponesa16. Quanto à 

conotação política, observamos que ela é apresentada a partir da violência e 

da opressão que somados traduzem o momento da práxis que indicaria uma 

dinâmica social revolucionária.  

 
Do Cinema Novo: uma estética da violência, antes de ser primitiva, é 
revolucionária, eis aí o ponto inicial para que o colonizador compreenda 
a existência do colonizado; somente conscientizando sua possibilidade 
única, a violência, o colonizador pode compreender, pelo horror, a força 
da cultura que ele explora17 

 

 No decorrer dos anos a conjuntura política brasileira, ou seja,o período 

da Ditadura Militar e a criação da Embrafilme, possibilitou uma interferência 

mais direta nas produções cinematográficas brasileiras o que favoreceu, de 

certa forma, ao esvaziamento das proposições políticas  encontradas na 

primeira fase do movimento cinemanovista. O processo de despolitização das 

obras também pôde ser sentido no nível do enquadramento do espaço 

sertanejo, passando a ser minimizada a sua dimensão simbólica e metafórica 

para ganhar espaço o enfoque dramático do local. 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Entendemos aqui organização camponesa como estilo de vida que se caracterizaria, entre outras coisas, 
pela relação do modo de produção e subsistência com a terra, estreitando assim,  os laços com o espaço 
físico e proporcionando uma experiência e organização social singular.  
17 Glauber Rocha, Uma Estética da Fome. In: Revista Civilização Brasileira, p. 165. 
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2.2 A representação do Sertão na cinematografia brasileira após o 
cinema da Retomada 

 

A extinção da Embrafilme, que ocorreu durante o governo Collor, marca um 

processo de depreciação e de bancarrota que atingira a produção 

cinematográfica brasileira na década de 80 e que foi aliado a um projeto 

neoliberal de esvaziamento da presença do Estado nos diversos setores 

sociais. Antes de qualquer coisa, devemos considerar que a arte 

cinematográfica está estreitamente vinculada à esfera econômica, pois todo o 

processo de composição fílmica é circunscrito às engrenagens técnico-

industriais.  Diante do exposto, podemos afirmar, portanto que o agravamento 

da situação ocorreu por questões econômicas e políticas geradas, sobretudo, 

pelas crises do mercado interno no Brasil e pela escassez de investimento dos 

recursos públicos no setor cinematográfico. No entanto, na primeira metade da 

década de 90, começam a despontar novamente filmes que marcariam a volta 

da produção brasileira. Os filmes do período, portanto, passaram a ser 

identificados como obras do cinema da Retomada. A expressão neste sentido, 

indica um pequeno boom em relação ao número de produções do final da 

década de 80 e primeiros anos dos 90. 

Diferentemente do que ocorrera na década de 60, quando os cineastas 

reuniram-se para discutir e propor um cinema que se assemelhava em termos 

de uso da linguagem e esteticamente, as produções contemporâneas de um 

primeiro momento desta retomada que poderíamos delimitar entre 94 e 2000, 

no geral, têm uma acentuada marca de autoria e na maior parte das vezes 

buscam redescobrir um país com olhares antropológicos sobre às classes 

sociais  ou mesmo uma perspectiva histórica sobre a formação e a história  do 

Brasil– caso, por exemplo de produções como Carlota Joaquina, princesa do 

Brasil (1995) e O que é isso, companheiro? (1997). Conforme a pesquisadora 

Lúcia Nagib, o Brasil dos filmes recentes, mesmo quando focalizam o sertão ou 

a favela, é palco de dramas individuais, mais que sociais, divergindo assim, das 

proposições políticas do Cinema Novo.  
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Se a política entre mais como nostalgia do que como proposta, no 
campo estético prefere-se sempre a originalidade pessoal (identificada 
pela maioria dos cineastas com afirmação autoral) a revoluções formais 
derivadas de propostas conjuntas, como as do cinema dos anos 60.18 
 

 Há no cenário atual diversas manifestações cinematográficas que apontam 

para um multiplicidade de olhares, estratégias e realizações fílmicas. Neste 

panorama de estilos e concepção de cinema, encontram-se, como dissemos, 

por exemplo, filmes com diversas temáticas: a amorosa, a histórica, ou ainda 

filmes ambientados na favela, na cidade e no interior do Brasil. A pluralidade de 

proposições reflete-se também nas produções que têm o Nordeste como 

espaço narrativo. Neste sentido, observa-se que não existe uma visão única do 

Sertão, cada diretor de cinema traz uma perspectiva do espaço.  

A produção cinematográfica brasileira, neste período denominado de 

retomada tem ampliado continuamente os seus caminhos estéticos, trazendo, 

portanto, às telas esta diversidade de filmes que apresentam, entre outras 

coisas, imagéticas diversificadas sobre o país. Neste sentido, observamos, por 

exemplo, que vários filmes tentam construir um discurso sobre o Brasil 

ancorados nas questões relativas à paisagem e ao espaço, ou seja, no intuito 

de buscar representar uma iconografia cinematográfica nacional, os longas-

metragens contemporâneos têm tentado trazer para a primeira instância 

narrativa aspectos ligados ao ambiente, à topografia e à geografia local. Este 

fato pode ser observado tanto em filmes localizados na favela e nos centros 

urbanos, quanto naqueles que ocorrem no sertão nordestino.  

Dentro do contexto abordado acima e das dezenas de títulos lançadas nos 

últimos quinze anos, encontramos filmes como Baile Perfumado (1997), Central 

do Brasil (1998), Eu, tu eles (2000) e Cinema, aspirinas e urubus (2005) que 

suscitam de uma forma ou de outra a discussão sobre o tópos geográfico. A 

escolha destas produções deve-se unicamente ao fato de que elas 

representam a principio olhares de certa forma díspares sobre a região. No 

caso, dos filmes pernambucanos temos, por exemplo, dois projetos que se 

diferenciam em relação à perspectiva e ao tratamento dado a construção do 

ambiente narrativo. 

 

                                                 
18 Lúcia Nagib. O cinema da retomada: depoimentos de 90 cineastas dos anos 90. São Paulo: Editora 34, 
2002. p. 17 
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2.2.1.  O olhar endógeno em Baile Perfumado 
 

No caso de Baile Perfumado, que traz a história do personagem Benjamin 

Abrahão, fotógrafo, mascate e cineasta de origem libanesa que filmou o grupo 

de cangaceiros comandado por Lampião, o sertão é reatualizado e quebra com 

a perspectiva articulada no Cinema Novo que colocava o espaço sertanejo 

como local miserável, áspero e seco, tal qual Deus e o diabo na Terra do Sol e 

Vidas Secas, por exemplo. “ A própria caatinga se cobriu de verde e foi cortada 

de rios caudalosos, por onde navega um Lampião perfumado e pop”. (NAGIB, 

2002, p. 16) Neste filme a dicotomia modernidade e tradição é colocada em 

oposição a partir do personagem principal que possibilita uma nova visão do 

cangaço, tendo em vista o encontro entre dois poderes: o do fora-da-lei e o da 

imagem. “A coisa mais importante é mostrar a modernidade entrando no sertão 

naquela época, mostrar os últimos anos do cangaço, os últimos anos da 

década de trinta. A modernidade entrando no sertão: isso possibilitou o fim do 

cangaço. Benjamin Abrahão é a maior metáfora disso”19 Portanto, a paisagem 

de Lírio Ferreira e Paulo Caldas é o oposto da construção cinemanovista, pois 

aparece esplêndida, fértil e próspera com seus cânions e rios, apresentados, 

por exemplo, nas seqüências aéreas. O filme inverte o estereótipo ao mesmo 

tempo em que traz a paisagem como um elemento com presença marcante na 

composição de toda a narrativa, ligado, sobretudo, ao aspecto histórico. Este 

processo de reelaboração do espaço sertanejo é confirmado em várias 

seqüências do filmes, como na que os cangaceiros em ação correm por dentro 

da vegetação e esta se apresenta verde, vasta e com macambiras, xique-

xiques e cactos floridos ou no plano-seqüência aéreo que mostra do alto de um 

monte rochoso, em quadro aberto, o personagem de Lampião diante de uma 

imensidão verde.  

Como dissemos a proposta de enquadramento da paisagem no caso do 

Baile Perfumado é colocada frente ao encontro com a modernidade e aqui 

vemos que esta possibilidade favorece a desconstrução do estereótipo sobre a 

região, apontando assim, para novas perspectivas. O olhar do protagonista, 

que se encontra integrado ao bando de cangaceiros, favorece esta perspectiva, 

                                                 
19 Lírio Ferreira, “Conversas com Paulo Caldas e Lírio Ferreira. A modernidade, o sertão e a vaidade de 
Lampião”, in Cinemais nº4, Rio de Janeiro, março-abril de 1997, p. 12. 
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já que o caixeiro viajante, que é o narrador do filme, se propõe a contar a 

história do bando de Lampião  

 

 

2.2.2.  O olhar melodramático em Central do Brasil 
 

Central do Brasil traz a história de Dora, uma escrevedora de cartas que 

trabalha na estação de metrô carioca. A personagem tem a sua vida alterada 

depois de atender a uma cliente, Ana – nordestina que escreve uma missiva ao 

pai do seu filho Josué. O estreitamento da relação entre o menino, que ficará 

órfão, e a professora aposentada ocorre à medida que os dois adentram o 

interior do nordeste brasileiro. Durante o percurso, que denota na película a 

reconstituição dos laços perdidos, a busca do afeto e o encontro com a raiz, a 

protagonista se redime, despindo-se das características nocivas peculiares ao 

homem metropolitano e reencontrando a sensibilidade e a essência do povo 

brasileiro. Toda a narrativa de Central ancora-se na tese de que a migração, 

deslocamento inverso cidade – interior pode favorecer o reencontro com o 

Brasil ideal, dos valores religiosos. O sertão do Nordeste possibilita a redenção, 

a viagem que ocorre da cidade-metrópole para o interior nordestino e, 

conseqüentemente, todo o percurso Brasil adentro é marcada por paisagens 

que apontam para um sertão de geografia árida que converge também para um 

cenário anacrônico. O espaço de Walter Salles é inspirado no de Glauber 

Rocha, no entanto, a transformação proposta pelo cineasta carioca ocorre 

individualmente contrastando, portanto, com a proposta glauberiana que 

pretendia uma ação coletiva viabilizada pela miséria e opressão sofridas pelo 

povo sertanejo. O espaço redentor de Salles possibilita o encontro com as 

origens, com o afeto. No entanto, nem os problemas sociais encontrados no 

local, como o analfabetismo, pobreza, nem a onipresença ideológica da Igreja 

são questionados na película de Walter Salles.  

O espaço ganha contornos melodramáticos à medida que testemunha o 

estreitamento da relação entre os personagens de Dora e Josué e colabora 

para acentuação das seqüências mais dramáticas como a do transe da 

escrevedora de cartas na sala de ex-votos e no meio da procissão e em 

seguida sua reconciliação com o pequeno menino.  
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Com Josué e Dora, o movimento é no sentido de individualizar os 
conflitos como se o contexto fosse mera moldura. O que importa é a 
ação individual, o gozo narcísico em que tudo se resolve. A população 
com a qual se deparam são construções estereotipadas: os romeiros 
no caminhão são engraçados contando os seus cajus e o irmão mais 
velho de Josué faz caricatura do nordestino com sua fala “abestada”20 

 

 Seja no enquadramento da paisagem, dos personagens e nos recursos 

sonoros, o olhar de Walter Sales sempre resvala para o melodrama apontando, 

entre outras coisas, para uma apaziguação dos conflitos e acima de tudo para 

um efeito de comoção junto ao público. O diretor recorre a um dos princípios 

fundamentais do gênero melodramático ao construir a peça cinematográfica 

partindo da lógica do excesso. Algumas categorias são importantes para 

compreender este modo de excesso: obviedade como estratégia, 

superutilização de metáfora visuais e mecanismos de antecipação como 

instrumentos de arrebatamento do público com relação à narrativa. 

    
As três categorias atuam em conjunto tomando formas de excesso da 
narrativa, seja porque são reiteradas, e sobreutilizadas, seja porque 
tomam corpo na narrativa de maneira excessiva em termos de 
expressividade. Esta segunda maneira, sem dúvida compõe a 
expectativa comum em relação ao melodrama, ou seja, o modo de 
utilização da música constantemente pontuando as imagens ou a 
utilização dos primeiros planos para marcar os momentos de tensão 
emocional21. 

 

 

 Em Central, observamos utilização constante de imagens religiosas. Elas 

estão desde a primeira parte do filme que ambienta-se na Estação Central, 

passa pela viagem com closes nas imagens de santos pintados na parede do 

restaurante a beira da estrada ou ainda na Nossa Senhora colocada no cume 

do farol, uma espécie de mini-santuário também às margens da estrada que 

leva os romeiros à cidade de Bom Jesus do Norte. Na parte final do filme e à 

medida que a emoção vai se intensificando, acompanhamos que a presença 

mais constante de símbolos religiosos sejam eles ex-votos, terços ou até 

mesmo estátuas de Padre Cícero. As músicas intra diegéticas também indicam 

a estratégia de enfatizar o aspecto religioso. Na maior parte das vezes elas são 
                                                 
20 Nogueira, Lizandro. Central do Brasil e o melodrama.  Estudos de Cinema: Socine/ 2000.  
21 Mariana Baltar. Moral deslizante – releituras da matriz melodramática em três movimentos: Sirk, 
Fassbinder e Haynes. XV Encontro Anual da Compós. São Paulo: 2006. p. 6.  
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executadas por romeiros que cantam canções tradicionais do cancioneiro 

católico ou até mesmo em rádios de músicas gospel. Quando ocorre extra-

diegeticamente também traz a dramaticidade. A centralidade que o aspecto 

religioso exerce no filme, somada aos enquadramentos que viabilizam um olhar 

contemplativo e simultaneamente piedoso sobre a região, já que há sempre a 

exploração de imagens que apontam para a aridez e a pobreza do espaço 

contribui para ressaltar a subjetividade da obra que comove e aproxima o 

público.  

Central também dialoga com a matriz melodramática que evoca a função 

pedagógica da obra.  No plano dos personagens e da realização e 

desencadeamento da trama encontramos o que a pesquisadora Mariana Baltar 

coloca como sendo um dos principais parâmetros do gênero: “uma particular 

maneira de apresentar a virtude, a bondade em oposição ao pecado, a 

maldade, de tal maneira apaixonada e simples que estabelece modelos morais 

a serem seguidos”22 

No caso da perspectiva em torno do aspecto geográfico, vemos que mesmo 

ele tendo um papel importante na narrativa, no sentido que é o encontro com o 

espaço que promove a redenção, ele serve apenas para emoldurar o 

melodrama, como é o caso, por exemplo, da seqüência que o menino abre 

uma porteira de uma fazenda e corre em direção a uma pequena casa para 

encontrar-se com o seu suposto pai. Os outros elementos, personagens e som, 

também são articulados neste sentido. Tudo serve de adereço para o filme que 

tem como proposta a humanização dos sentimentos e a busca da identidade 

nacional.  

 

2.2.3.  O olhar contemplativo em Eu Tu Eles 
 

Eu Tu Eles, produção dirigida por Andrucha Waddington, traz história da 

sertaneja Darlene que vive com os três maridos. O primeiro é um senhor 

aposentado, que antes construía casas na região, e por circunstâncias casa-se 

com a dona de casa, pois, segundo ele, já tinha o dinheiro da pensão e só 

faltava-lhe uma esposa para fazer os serviços domésticos. O segundo é o 

                                                 
22 Mariana Baltar. Moral deslizante – releituras da matriz melodramática em três movimentos: Sirk, 
Fassbinder e Haynes. XV Encontro Anual da Compós. São Paulo: 2006.  



 32

primo do seu marido que vai morar na casa deles depois que a mãe morre. Ele, 

apaixonado, passa a ajudá-la nas atividades da casa e mais tarde passa a criar 

o seu filho com a personagem vivida por Regina Casé. O último é um bóia fria 

que se agrega à família depois que conhece a esposa dos outros dois 

senhores. Eles também têm um filho e passam a viver harmonicamente na 

mesma casa. Todos dividem a mesma casa e a narrativa é ambientada na 

cidade baiana de Junco do Salitre. A rotina de Darlene é dividida entre os 

afazeres domésticos, a educação dos filhos e o serviço de corte na lavoura de 

cana de açúcar. No entanto, a relação poliândrica é consentida pelos três  

É na região distante da civilização, do centro, da capital, muitas vezes 

associada à pureza, que a personagem de Darlene subverte a tradição 

monogâmica. O aspecto fabular da narrativa é legitimado pelo espaço que se 

apresenta distante do conservadorismo moral, da tradição social. Os aspectos 

geográficos sustentam a tese central de que o local é o mais propicio para a 

ambiência da fábula. Entre as r, a casa de barro e a imensidão do terreno, os 

personagens transgridem inconscientemente a norma e estabelecem uma 

relação a três equilibrada. A concepção fotográfica do filme aponta para uma 

onipresença da luz solar, denotando a força opressora do sol que é percebida 

também pelos enquadramentos em planos abertos da paisagem, ou seja, o 

visual da seca justifica-se pela presença constante da luz quente. Nas 

seqüências que ocorrem internamente, na casa onde vive os personagens, 

encontram-se fachos de luz, saídos das frestas do telhado, que se contrapõem 

à zonas de sombras.  

Darlene, a protagonista de Eu, tu eles é o reflexo da paisagem, caminha 

entre a delicadeza e a dureza. Em contrapartida, o filme mostra que mesmo na 

aridez da pobreza há a possibilidade de saídas criativas e de certa forma 

humoradas.  

Mesmo o foco do filme recaindo sobre os três personagens e sobre a 

história de poliandria de Darlene, vemos que o espaço apresenta-se como um 

elemento significativo e forte que, de alguma forma, determina a vida do trio, já 

que, por exemplo, a vastidão da imagem denota o isolamento em que estão 

imersos aqueles habitantes, justificando portanto, as suas escolhas. Mesmo 

assim, no plano dos enquadramentos a aridez e a vegetação seca aparecem 

como espectadores da história e em muitos momentos elas são trazidas às 



 33

telas como testemunhas daquelas existências. A perspectiva contemplativa da 

lente de Andrucha Waddington sobre a região faz com que se minimize a 

potencialidade do ambiente como elemento narrativo e se dialogue com uma 

corrente do cinema brasileiro que enxerga o sertão como espaço que favorece 

a construção fabular. Esta tendência, apóia-se muitas vezes em discursos 

consagrados sobre região que têm traz, por exemplo, o mito do sertanejo 

ingênuo, despido da astúcia metropolitana.    

 
 
2.2.4. O olhar estrangeiro em Cinema, aspirinas e urubus 

 

A luz estourada da primeira seqüência do filme Cinema, aspirinas e urubus 

tem um duplo significado: mostra uma aproximação com o projeto fotográfico 

desenvolvido nos documentários Aruanda, de Linduarte Noronha, e A cabra da 

região semi-árida, de Rucker Vieira, ambos produzidos no início da década de 

60 e aponta de alguma forma para a impressão que o lugar traz para o 

personagem e acima de tudo para a construção e rearticulação do ambiente na 

narrativa. O road movie dirigido por Marcelo Gomes se propõe a traçar uma 

cartografia do sertão da Paraíba e de Pernambuco, mostrando também trechos 

do cariri paraibano. A produção de Gomes congregaria, portanto, a tentativa de 

retrabalhar a questão do espaço, nação e localização, colocando em xeque as 

representações de brasilidade. No intuito de refletir a respeito das noções de 

identidade e nacionalidade o filme recorreu a algumas estratégias que trazem 

esses conceitos a tona.  

 
O road movie aparece então como o veículo ideal para a representação 
desses sintomas do nosso tempo. Tanto a literatura de viagem, como o 
road movie, em si, não constituem gêneros fechados, mas uma espécie 
de recorte temático que pode estar presente nos mais diversos 
gêneros. Entretanto, é possível desenhar, especificamente no caso do 
road movie, algumas continuidades, alguns traços característicos que 
apontam para a cristalização de um gênero road movie, no qual o 
deslocamento dos personagens serviria simultaneamente como 
tentativa de escapar do mundo onde vive e de desenhar novos mapas, 
de prescrever novas rotas, de descobrir novos territórios. (PRYSTHON, 
2006, p. 115-116) 
 

O desvendamento de novos espaços feito pelo personagem Johann, 

alemão que foge da 2ª Guerra e vem ao Brasil trabalhar como vendedor de um 
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novo remédio, busca, contraditoriamente, à primeira vista, retornar à tradição, à 

raiz. O deslocamento serviria como o instrumento motor do encontro com o 

perdido, no caso do vendedor alemão, sinaliza o encontro com a vida e com 

um mundo sem os horrores da guerra, possibilitando assim, a reificação da 

tradição. No plano do encontro com o paisagem, é no decorrer da viagem que 

ela vai se mostrando, apresentando suas nuances tantos geográficas quanto 

culturais. A paisagem aqui tem um significado existencial para os homens, no 

sentido, que ela, no filme, esta presente explicitamente nas geografias 

humanas – nos contornos dos rostos dos personagens, nos figurinos e nas 

suas falas. O encontro com o espaço sertanejo também é intermediado pelo 

olhar ácido do personagem Ranulpho, jovem da região que cansado das 

agruras do sertão decide ir morar no Rio de Janeiro. Johann traz o olhar da 

descoberta, do encanto frente ao novo, Ranulpho sintetiza o oposto disso e, do 

ponto de vista fílmico, o que prevalece é o equilíbrio dos dois olhares. A luz, 

como já dissemos, traz o calor e o reflexo inconteste do espaço, e está em 

quase todas as seqüências, visto que a maior parte delas ocorre durante o dia, 

exceto as que mostram a exibição do filme com o comercial da Aspirina, e são 

também em ambientes externos.  

É o olhar do estrangeiro, que cautelosamente observa e simultaneamente 

adentra neste novo universo, que está presente em Cinema, Aspirinas e 

Urubus. Desestabilizado do seu contexto social, Johann torna-se um 

observador dos valores do interior do nordeste (NESTINGEN e ELKINGTON, 

2005), construindo assim uma narrativa ancorada num olhar quase 

antropológico do espaço sertanejo, desvendando suas idiossincrasias 

relacionadas às questões sociais como a comida, que ele passa a incorporar 

na sua dieta, ao discurso do convencimento – percebido quando ele exibe 

imagens do Rio de Janeiro e São Paulo como referências e para estimular a 

compra do remédio que comercializa. É dentro do panorama de descobertas e 

apresentações do alemão que se observa a paisagem com suas cores, 

texturas, aridez e vegetação. Neste sentido, há uma reatualização do ambiente, 

visto que ele é colocado o tempo todo a partir da perspectiva do personagem e 

que ela não se ancora na tradição cinemanovista ou no discurso canonizado 

sobre o local.  
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2.3   Mapeamento das quatro produções 
 

Nos filmes que acabamos de apontar, observamos que há múltiplas 

perspectivas sobre a região que em alguns casos legitimam o discurso 

existente sobre o espaço ou reatualizam-no formando uma nova abordagem. 

Em todas as produções vemos que o ambiente tem uma importância 

acentuada na narrativa e sua presentificação ocorre a partir da articulação de 

alguns elementos fílmicos como os enquadramentos que privilegiam a 

paisagem, a utilização de uma luz que, conotativamente, traduz o sol 

causticante e a temperatura do ambiente.  Portanto, a revisitação do ambiente 

na contemporaneidade ocorre ao mesmo tempo de maneira criativa ou em 

outra ponta com recaídas dos valores típicos dos anos 60, como afirma Luiz 

Zanin Oricchio: 

 
“O retorno a alguns ambientes privilegiados do cinema nacional, em 
especial o sertão e a favela, dá-se de maneira consistente e original no 
cinema da Retomada. O sertão como ambiência é tratado em filmes 
em geral despolitizados, o que é marca do nosso tempo.”23  

 

No processo de legitimação do “espaço nacional”24o Nordeste, ou melhor, a 

paisagem sertaneja aparece como o local que corresponderia às aspirações da 

filmografia atual brasileira. Aqui, o espaço transcende a questão identitária e 

assume um caráter mítico implementado e, sobretudo, ratificado através de um 

discurso de reificação do Sertão. 

 
“O sertão deixa aberto ao imaginário coletivo toda sorte de projeções 
alimentadas de lembranças de leituras e imagens de filmes. Entre tais 
representações, figuram temas recorrentes, como o misticismo e o 
cangaço, interpretados com duas respostas à fome e à seca que 
inscrevem o sertão em uma dimensão mítica. A repetição cíclica de 
flagelos que se abatem sobre o sertão e sua população faminta, os 
cortejos de retirantes e de beatos evocam as narrativas do Gênese e 
do Apocalipse. Percebido como o inferno terrestre, o sertão, no 
imaginário, se transforma igualmente em seu contrário, a saber, a terra 
de todas as utopias25. 

 

                                                 
23 ORICCHIO, Luiz Zanin. Cinema de novo: um balanço crítico da Retomada. São Paulo: Estação 
Liberdade, 2003. p. 160. 
24 Como afirmamos no primeiro parágrafo compreendemos aqui a noção espaço ligada ao referente 
geográfico que abarca uma identidade geográfica, climática, etnográfica e antropológica brasileira.  
25 Sylvie Debs. Cinema e Literatura no Brasil: os mitos do sertão, emergência de uma identidade 
nacional. p. 120.  
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  Diante da metáfora da utopia do Sertão encontramos do cinema de 

Walter Salles Júnior a utilização do espaço sertanejo como local que 

representa simultaneamente a configuração do projeto identitário-nacional e a 

dimensão mítica. Estas duas possibilidades são encontradas, por exemplo, no 

filme Abril despedaçado (2001). A obra, inspirada no romance albanês de 

Ismail Kadaré, é ambientada no “Sertão brasileiro”, como atestam os créditos 

iniciais do filme, ofertando assim uma série de indícios estéticos e iconográficos 

que irão compor as nossas reflexões.  

 

2.4. O Sertão em Walter Salles  
 

O diretor carioca Walter Salles Júnior inicia a sua carreira ainda na segunda 

metade da década de 80 produzindo filmes do gênero documentário para 

televisão, como Franz Krajcberg: o poeta dos vestígios (1987), Chico Buarque 

ou País da Delicadeza Perdida (1989) e Japão, uma viagem no tempo: 

Kurosawa, pintor de imagens (1986), e participando de co-produções como a 

adaptação do romance A Grande Arte (1991) para o cinema. Em seguida 

vieram os longas Terra Estrangeira (1995) e O Primeiro Dia (1998). Entretanto, 

é com o melodrama ficcional Central do Brasil (1998) que o diretor pela 

primeira vez ambienta a narrativa no Nordeste. O enredo do filme é sobre um 

menino à procura de um pai que nunca viu. Essa busca possibilitará o processo 

de ressensibilização e transformação da personagem principal Dora. Partindo 

da metrópole – apresentada como o espaço da perda de identidade, do afeto – 

os dois personagens irão percorrer o interior do país em busca da raiz familiar 

de Josué e encontrando-se com as tradições nacionais, como a prática da 

religião popular. É no Sertão brasileiro que os dois personagens encontram-se 

com as suas identidades e possibilitam o processo de redenção. Neste sentido, 

o espaço sertanejo representa a volta às origens, o encontro com a 

paternidade, o espaço de transformação.  

 
A seca e a miséria no Nordeste de origem se apresentam, assim, como 
detalhes pitorescos, que não acarretam conseqüências na vida de seus 
habitantes nem pedem intervenção no presente. Na verdade, o filme, 
como um caso exemplar de sua época, em lugar de propiciar 
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identificação de um país, evidencia, pelo olhar distanciado e a citação, 
a própria impossibilidade de se reencenar o projeto nacional. 26 

 

Conforme afirma a pesquisadora Lúcia Nagib a representação da região no 

filme de Salles serve apenas como pano de fundo para o desenrolar da 

narrativa, ou seja, a paisagem apresentada – seca e pobre – não interfere na 

vida dos personagens ao mesmo tempo que o olhar da câmera é distanciado e 

apresenta-se muitas vezes sob a perspectiva da contemplação.  Em Central, 

Salles aciona alguns pressupostos do Cinema Novo, como a questão de que a 

região seria o espaço ideal para a transformação. Entretanto, observamos que 

Salles abandona o discurso político-ideológico dos cinemanovistas e apresenta 

não o sertão violento e insuportável glauberiano, mas um espaço puro, 

inocente, palco da redenção. Esta opção do diretor apresenta uma região em 

que as imagens ressaltam uma identidade que se opõe ao Brasil urbano e 

moderno.  

Ao fazer suas escolhas narrativas, ele colabora para a construção de um 

sertão que legitima o diálogo com o imaginário coletivo sobre a região. No seu 

filme seguinte, Abril despedaçado, Salles também ambienta a narrativa na 

paisagem sertaneja. No entanto, a obra tem a particularidade de ser inspirada 

num romance albanês que tem como espaço as montanhas.  

O sertão de Walter Salles tem enquadramentos abertos que apontam para a 

amplidão do espaço e, subjetivamente, observa-se uma quase rendição e 

encantamento da câmera frente à vegetação. Os quadros, na maioria das 

vezes mostram uma perspectiva que se relaciona com o espaço, tentando 

conciliar o olhar exótico com o encantamento. Em Central do Brasil, há uma 

seqüência emblemática que resume a proposta de encontrar-se com a região 

pelo olhar de Salles. A cena em que Dora e Josué estão sentados aos pés de 

uma torre com um pequeno farol com uma imagem do Padre Cícero aponta 

para a subserviência apaziguada da câmera à proposta de criação de um local 

que aproxima e redime os personagens. A câmera estática observa os dois 

personagens em plano aberto e capta toda a peculiaridade do local com seu 

chão batido e árido, com dois porcos soltos no terreno e uma imensa montanha 

agreste atrás dos dois, quase que como testemunha daquela história. Esta 
                                                 
26 Lúcia Nagib. O centro, o zero e a utopia vazia – Central do Brasil, O primeiro dia e Latitude Zero in: A 
utopia no cinema brasileiro: matrizes, nostalgia, distopias. São Paulo: Cosac Naify, 2006. p. 72 
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câmera como testemunha que ao mesmo tempo em que observa promove a 

reificação do discurso vigente sobre o lugar, tendo em vista que ela capta todos 

referentes já conhecidos acerca da região que incorpora a idéia de que o 

espaço é completamente descolado da civilização e que não tem nenhum 

vínculo com a questão do tempo (sentido histórico), fato sentido, por exemplo, 

no figurino dos personagens. A concepção fotográfica dos dois filmes 

sertanejos de Salles traz ainda um ingrediente que artificializa a paisagem, 

vista a partir da utilização de filtros e de uma luz que em vários momentos 

mostra-se fria, divergindo, assim com o clima e temperatura do local. Durante o 

percurso realizado por Dora as cores verde, vermelho e azul vão sendo 

utilizada com mais freqüência deixando de lado o monocromatismo inicial na 

estação Central no Rio de Janeiro. Concomitantemente, à medida que os dois 

personagens adentram o interior do Brasil, os planos vão se abrindo denotando 

o início do processo de reconciliação de Dora com o mundo.  No entanto, há 

algumas mudanças entre as duas obras e que, no caso de Abril despedaçado, 

estudaremos no próximo capítulo. Grosso modo, diríamos que o uso do filtro 

diminui vertiginosamente a potencialidade e força da luz.  

Em Central, o recurso sonoro é trabalhado para maximizar o caráter 

religioso do filme, pois em várias seqüências o som intra-diegético remonta a 

canções religiosas, sejam elas executadas no rádio do restaurante à beira da 

estrada ou no rádio do caminhão do personagem César, seja na voz das 

romeiras da procissão em Bom Jesus. No outro filme, a música é suspensa e 

cede lugar ao aboio cantado pelo personagem do pai ao fustigar os bois ao 

redor da bolandeira.  
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3. Sobre a teoria da adaptação  
 

Antes de prosseguirmos rumo à análise do livro Abril despedaçado e do 

filme homônimo gostaríamos de situar e discutir a questão da adaptação 

apresentando a nossa perspectiva sobre o tema. Em primeiro lugar é 

importante reafirmar que descartamos a concepção que coloca o processo 

de transposição a partir de uma perspectiva moralista, ou seja, 

estabelecendo uma hierarquia entre literatura e cinema e/ou fonte e 

adaptação. Nesta abordagem percebemos que a análise final do processo 

pauta-se, sobretudo, em questões referentes a perdas e ao status 

subalterno da obra adaptada. Na referida perspectiva prevalecem os 

princípios da antigüidade da arte literária em detrimento à linguagem 

cinematográfica e a iconofobia que aponta para o preconceito construído 

historicamente contra as artes visuais.  

Outro aspecto que desconstruiremos aqui é o da fidelidade. A nossa 

crítica ao discurso da fidelidade vem da compreensão de que o objeto 

fílmico é intrinsecamente dotado de uma natureza multicultural formada pelo 

entrecruzamento e compartilhamento de códigos de outras áreas da 

atividade artística. Portanto, ancorar-se no preceito da fidelidade é reafirmar 

uma postura discriminatória que é orientada pelos preceitos de pureza, 

essência e origem.  

 
Se fidelidade é um tropo inadequado, quais os tropos seriam mais 
adequados? A teoria da adaptação dispõe de um rico universo de 
termos e tropos – tradução, realização, leitura, crítica, dialogização, 
canibalização, transmutação, transfiguração, encarnação, 
transmogrificação, transcodificação, desempenho, reescrita, 
detournement – trazem à luz uma leitura do romance-fonte, 
inevitavelmente parcial, pessoal, conjuntural, por exemplo, sugere que, 
da mesma forma que qualquer texto literário pode gerar uma infinidade 
de leituras, assim também qualquer romance pode gerar uma série de 
adaptações27.  

 
 Esta leitura que permite a compreensão do processo de adaptação 

como uma possibilidade natural que é ao mesmo tempo vinculada às 

                                                 
27 Robert Stam. A literatura através do cinema: Realismo, magia e a arte da adaptação. Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 20008. p. 21.  
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diversas leituras que uma obra pode favorecer é a que mais nos aproxima. 

Para tanto, compreendemos que duas teorias são importantes: a da 

intertextualidade de Kristeva e o dialogismo de Bakhtin. No primeiro caso, 

conforme afirma Stam, há a ênfase na interminável permutação de 

textualidades, uma espécie de co-presença entre dois ou mais textos, 

portanto, ao invés da “fidelidade” de um texto posterior a um modelo 

anterior, este termo nos indica que há um impacto em nosso pensamento 

sobre adaptação. A noção de intertextualidade está ancorada, ou melhor, 

dialoga com a teoria de Genette, que pressupõe que, entre outras coisas, 

os textos literários, representam um sistema compartilhado de significados e 

sinais e re-elaboram textos anteriores. Sendo assim, ocorre um nivelamento 

entre romance e filme visto que a noção de fonte é colocada em xeque. 

Gérard Genette propõe o termo “transtextualidade” para “tudo aquilo que 

coloca um texto, manifesta ou secretamente, em relação com outros textos” 

Em Palimpsestos ele postula cinco tipos de transtextualidade28 e no nosso 

caso, o mais exemplar seria a hipertextualidade. O termo designa a relação 

de pertencimento de um texto atual em relação a um texto anterior.  

 
Toda relação que une um texto B (que chamarei hipertexto) a um texto 
anterior A (que, naturalmente, chamarei hipotexto13) do qual ele brota, 
de uma forma que não é a do comentário. Como se vê na metáfora – 
brota – e no uso da negativa, esta definição é bastante provisória. 
Dizendo de outra forma, consideremos uma noção geral de texto de 
segunda mão (desisto de procurar, para um uso tão transitório, um 
prefixo que abrangeria ao mesmo tempo o hiper- e o meta-) ou texto 
derivado de outro texto preexistente29.  

 
Portanto, as adaptações cinematográficas são hipertextos derivados de 

hipotextos pré-existentes que foram transformados por operações de 

seleção, amplificação, concretização e efetivação. Além da noção de 

intertextualidade e hipertextualidade, acreditamos que o dialogismo de 

Bakhtin também colabora para a desconstrução de possíveis abordagens 

norteadas pelo principio da fidelidade. No caso bakhtiniano a perspectiva de 

que a expressão artística é uma construção híbrida converge para a quebra 

                                                 
28 Segundo Genette, os cinco tipos de transtextualidade seriam: intertextualidade, paratexto, 
metatextualidade, transtextualidade e arquitextualidade. (1982) 
29 Gerard Genette. Palimpsestos: a literatura de segunda mão. Tradução: Luciene Guimarães 
e Antônia Ramos Coutinho. Belo Maria Horizonte: Editora UFMG. 2006. p. 6 
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do paradigma da originalidade e, conseqüentemente, da fidelidade. “Dessa 

forma, uma adaptação não é tanto a ressuscitação de uma palavra original, 

mas uma volta num processo dialógico em andamento. O dialogismo 

intertextual, portanto, auxilia-nos a transcender as aporias da “fidelidade”” 

(STAM, 2008, p. 21). Sendo assim, consideramos a adaptação 

cinematográfica como um processo de rearticulação de discursos e 

estratégias que possibilita a representação de mundos novos que pode 

necessariamente não estar vinculados ao texto pré-existente.  

Superadas as questões em torno da fidelidade e do status da adaptação 

partimos para compreender o lugar do filme no processo de transmutação. 

Neste sentido, destacamos inicialmente o caráter individual da obra que 

participou do processo, ou seja, sua autonomia em relação ao texto 

anterior. Se este vínculo com o texto literário não for superado pode ocorrer 

o que Randal Jonhson chama de forma-prisão: 

 
Podemos dizer que a segunda obra, a tradução ganha significância 
autônoma precisamente através das suas inevitáveis e necessárias 
divergências da obra original. A autonomia total é com certeza 
impossível: o texto literário funciona inevitavelmente como uma forma-
prisão30 

 

 Ao construir uma nova obra, algumas escolhas (acréscimos, supressões 

e modificações) determinam as características, o discurso e o estilo do filme, 

portanto, para nós é importante antes de naturalizar a nova obra, refletir qual é 

o significado desta seleção na obra fílmica. Desta forma, interessa-nos 

averiguar o processo como uma chave para a compreensão estética e narrativa 

do filme.  
 
A doubled definition of adaptation as a product (as extensive, particular 
transcoding) and as a process (as creative reinterpretation and 
parlimpsestic intertextuality) is one way to address the various 
dimensions of the broader phenomenon of adaptation. An emphasis on 
process allows us to expand the tradicional focus of adaptation studies 
in order to consider specificity and individual comparative case studies 
in order to consider as relations among the major modes of 
engagement: that is, it permits us to think about how adaptations allow 
people to tell, show, or interact with stories3132.  

                                                 
30 Randal Johson. Cinema e Literatura. Macunaíma do modernismo na literatura ao cinema novo. São 
Paulo: T. A. Queiroz, 1982, p. 10.  
31, Linda Hutcheon. A Theory of adaptation. New York: Routledge, 2006. p. 22 
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Portanto como processo interessa-nos estudar como se dá a articulação 

entre as duas linguagens, considerando, acima de tudo as especificidades 

de cada campo e simultaneamente delimitando as possíveis aproximações 

entre a narrativa verbal e a visual. Diante do exposto cabe também 

apresentar que ancoramo-nos no campo da narratologia e na influência 

desta para a análise fílmica. Empregado no cinema, encontraremos o 

esquema de Genette que opera a relação entre os eventos narrados e a 

maneira ou seqüência pela qual são contados. Segundo Stam, os 

narratologistas do cinema extrapolaram três das principais categorias de 

Genette: ordem (que responde à pergunta “quanto tempo” e “em que 

seqüência), duração (que responde à pergunta “quanto tempo”) e 

freqüência (que responde à pergunta “com que freqüência)33. A ordem está 

ligada ao desencadeamento dos fatos narrativos. Eles podem ser 

apresentados linearmente ou de forma não linear. A duração vincula-se ao 

tempo do discurso e o tempo “real” do evento ficcional. Ela invoca também 

uma relação ligada ao ritmo da narração. A freqüência se refere à relação 

entre quantas vezes um evento ocorre na história e quantes vezes ele é 

narrado (ou mencionado).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
32 Uma dupla definição da adaptação como um produto (como extensivo, particular, transcodificado) e 
como um processo (uma reinterpretação criativa e palimpsesto intertextual) é uma forma de abordar as 
várias dimensões do amplo fenômeno da adaptação. Uma ênfase no processo permite-nos ampliar o foco 
tradicional dos estudos da adaptação para considerar as especficidades e a comparação individual nos 
estudos de caso, a fim de examinar como as relações entre os principais modos de engajamento: isto é, 
permite-nos pensar sobre como adaptações permitem que as pessoas contem, mostrem, ou intervenham  
nas histórias. 
 
33 Robert Stam. Teoria e prática da adaptação: da fidelidade à intertextualidade. Revista Ilha do 
Desterro, Florianópolis, nº 51, p. 019-053, jul./dez. 2006. p. 36 
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3.1  O (des)encontro das escrituras 
  

 O encontro entre a literatura e o cinema esta envolvido por muitos 

flertes, espelhamentos, aproximações, negações, fraturas e entre-lugares. A 

arte literária sempre esteve presente nas discussões que se referem à 

utilização dos códigos cinematográficos desde as experiências dos irmãos 

Lumière. Ultrapassadas as discussões acerca das possíveis influências e, 

conseqüentemente, as reticências e ressalvas que tal debate levanta, cabe-nos 

agora compreender que a confluência das duas linguagens artísticas possibilita 

uma nova compreensão da escritura fílmica que simultaneamente legitima e 

atualiza a dita sétima arte dentro do contexto contemporâneo.  

 
Quando Germaine Dulac pretende que “o cinema não é a cópia do 
romance ou do teatro, ele não é a cópia das outras artes, ele não deve 
nada a elas” seu desejo de independência estética a impede de pensar 
como produtivas as relações entre o cinema e a pintura, a poesia, o 
romance, ou seja, de compreender a situação do cinema como arte 
(inventada, é claro, mas numa sociedade que praticava todas as outras 
havia séculos)34 

 

Mesmo que Dulac tenha se referido ao caso das vanguardas do cinema 

dos anos 1920 e 1930, esta negação da tradição das outras artes, como afirma 

também Jacques Aumont, foi naturalizada e até hoje impede olhar o cinema, 

por exemplo, a partir das suas interlocuções com a literatura.  É neste sentido 

que observamos Abril Despedaçado e, acima de tudo, assim que nos 

debruçamos sobre as duas obras em questão, compreendendo que o “produto” 

de Walter Salles representa uma interface que atualiza e recria as imagens e 

elementos trazidos por Kadaré. 

Mesmo seguindo em direção a uma conciliação das duas formas 

artísticas, sabemos que a narrativa verbal e a visual possui idiossincrasias e 

que epistemologicamente nem sempre os conjuntos de códigos dos dois 

campos são articuláveis, pois consideramos que a significação imagética 

dialoga ontologicamente com alguns códigos de interação diferentes. 

Entretanto, tanto no texto ficcional como na obra fílmica, as noções de tempo, 

espaço, personagem e narrador funcionam como estruturantes básicos da 

                                                 
34 Aumont. Jacques.  Moderno? Por que o cinema se tornou a mais singular das artes. Trad. Eloísa 
Araújo Ribeiro. Campinas, SP: Papirus, 2008. p. 29. 
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narrativa. Portanto, neste caso, existe uma simbiose, uma intertextualidade das 

formas narrativas. No caso de Abril Despedaçado há algumas evidências 

dessas articulações. Alguns elementos ligados à instância narrativa também 

são mantidos, outros criados. No entanto, no processo de transferência 

dinâmica35 um novo elemento é instituído no filme: o espaço sertanejo. Ele 

funciona como componente estruturador que articula e ao mesmo tempo 

possibilita o desvencilhamento com o texto de Kadaré.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Compreendemos aqui transferência dinâmica como o trabalho de transposição dos elementos da obra 
literária (tempo, espaço, narrador, enredo, personagens) para o universo fílmico, extrapolando a noção de 
adaptação.  
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4. Abril despedaçado: das montanhas albanesas ao sertão 
nordestino 
 

O filme Abril despedaçado foi inspirado na obra homônima do escritor 

albanês Ismail Kadaré. O livro, lançado em 1978, narra a vendeta entre duas 

famílias que habitam o norte da Albânia e que têm suas existências marcadas 

pelo cumprimento do kanun, código consuetudinário que orienta as vidas dos 

montanheses e que rege questões ligadas ao cotidiano e ao código de morte. 

O kanun além de dar a dimensão fantástica da obra, dirige todas as ações 

narrativas. O título da obra albanesa remonta a um aspecto bastante singular 

que é o encontro com a morte programada e, conseqüentemente, a divisão da 

existência. Essa partição está vinculada ao ciclo de vingança de sangue que os 

personagens obedecem. Honrar a morte do seu parente matando um membro 

da família rival significa seccionar em duas partes a vida. A obediência ao 

código consuetudinário faz com que tanto Gjorg Berisha quanto Tonho Breves 

(no caso do filme) vivam a sensação da iminência da morte ao mesmo tempo 

que passam a aspirar uma vida sem um fim determinado. Os dois personagens 

são jovens de vinte anos que acabaram de passar pela juventude e que se 

defrontam com a infinidade de um mundo que se apresenta a eles. Já a 

referência ao mês de abril, tem um sentido que aponta para vários níveis da 

narrativa. O primeiro refere-se a questão do tempo cronológico que é 

presentificado e fundamental na obra. O tempo com a passagem dos dias 

indica a aproximação do momento fatídico, o encontro com a morte, e isso tem 

um impacto emocional para os personagens. Este vínculo com o tempo é 

onipresente e esta referenciado narrativamente de diversas maneiras, seja na 

descrição da paisagem que indica em que época do ano ocorre a história, seja 

na faixa preta amarrada no braço do jovem que anuncia à sociedade que 

aquela pessoa está jurada de morte e a qualquer momento pode ser morta. No 

filme, a seqüência em que o patriarca da família Ferreira avisa a Tonho que tal 

qual o relógio da parede cada minuto do ponteiro indicaria que o seu tempo de 

vista restante era subtraído. Em outro sentido, esta delimitação do período 

informa que a narrativa ocorre entre o final do inverno e o início da primavera, 

que metaforicamente indica um processo de renascimento da natureza, do 
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florescer da vida e da paisagem e da chegada e renovação da esperança. Na 

obra, o dia do início desta estação do ano no hemisfério norte, 20 de março, 

coincide com a data que Gjorg e Tonho, filme e livro respectivamente, vingam a 

morte dos seus irmãos e conseqüentemente inserem-se definitivamente no 

processo marcado por sangue e morte. Este índice geográfico indica que o 

ambiente, ou melhor, o espaço é um dos elementos que fundamentam as 

obras. No primeiro caso, o espaço montanhoso é descrito à exaustão e 

compõe o quadro ao mesmo tempo que insere e justifica a vida dos 

personagens e a luta fratricida. Este vínculo dos personagens ao espaço fica 

ainda mais evidente na obra fílmica, já que além das personalidades de cada 

um, há todo um mis-en-scéne que evoca esta ligação com a paisagem 

sertaneja, no caso brasileiro. Toda a referência temporal, quer seja ela 

geográfica/climática, quer seja ela existencial (da partição entre dois mundos: o 

que foi vivido anterior ao decreto da morte e o que resta frente a ela) indica que 

aqueles personagens inserem-se no ciclo da vendeta corrente em suas 

famílias. No entanto, no caso do protagonista este ciclo vai ser dialeticamente 

perpetuado e rompido com sua morte. Esta estrutura cíclica é referenciada com 

as inúmeras citações do kanun na história albanesa e no caso da narrativa 

cinematográfica ela é realizada cenograficamente pela presença da bolandeira.  

Em Abril despedaçado existe um elemento essencial que agrega sentido 

para a sua compreensão: o kanun. O termo que deriva da palavra grega kanon 

significa um conjunto de regras que deve ser seguido e posteriormente esta 

“lei” passa a formar um modelo que será perpetuado através das gerações, no 

caso, o cânone. Etimologicamente a idéia canônica vincula-se a uma seleção 

de textos e/ou indivíduos que são adotados como lei por uma comunidade e 

conseqüentemente lhe permite a produção e reprodução de valores 

(normalmente ditos universais) e a imposição de critérios de medida que lhe 

possibilitem, num movimento de inclusão/exclusão, distinguir o legítimo do 

marginal, do heterodoxo, do herético ou do proibido. Neste sentido, torna-se 

claro que um cânone veicula o discurso normativo e dominante num 

determinado contexto, teológico ou outro. 

No caso da obra o kanun tem a função de apresentar minuciosamente 

todos os detalhes da vendeta formando uma Constituição da Morte. Este 

código consuetudinário dirige a esfera pública e privada dos montanheses. Ele 
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é poderoso, onipresente e seu efeito regulador é transmitidos aqueles 

habitantes ao longo dos séculos. O kanun-síntese, que penetra em todos os 

campos sociais, sejam eles políticos, econômicos e culturais, é expressado 

através da tragédia, gênero presente em Abril. 

 

 

 

4.1 A arqueologia da Tragédia 
 

Tanto no livro Abril despedaçado (AD) quanto na tradução fílmica 

brasileira homônima, a questão do elemento trágico apresenta-se em primeiro 

plano. De forma geral, diríamos que a tragicidade evocada nestes textos move 

toda a ação narrativa. Diante disto cabe-nos analisá-lo como uma categoria 

estética e filosófica. Para tanto, iremos discorrer sobre as suas origens, 

significação e tradição. Neste sentido, renunciamos a qualquer tentativa de 

formular uma definição do trágico e sim procuraremos buscar a sua essência 

tentando iluminar algumas questões que o circunda. 

Ao buscarmos uma definição etimológica para o termo, encontraremos 

as seguintes denominações para o verbete tragédia, que vem do grego 

tragoidía, e do latim tragoedia, significa: Na Grécia antiga, obra teatral em 

verso que se originou do ditirambo (1), de caráter grandioso, dramático e 

funesto, em que intervêm personagens ilustres ou heróicas, e que é capaz de 

infundir terror e piedade; Peça de ordinário em verso, e que termina, em regra, 

por acontecimentos fatais; Acontecimento que desperta lástima ou horror; 

ocorrência funesta; sinistro; Etimologicamente o canto dos bodes36, termo 

apontado na época Clássica para a tragédia, liga-se a sua fase primitiva e 

relaciona-se, sobretudo, com o drama satírico. Há ainda outra possibilidade de 

interpretação entre os antigos que compreende a palavra como “canto pelo 

bode como prêmio”. Entretanto, para nós o que é interessante notar é que nas 

duas traduções encontram-se o elemento ligado à morte, ao sacrifício. Na 

Idade Média, por exemplo, encontramos a seguinte tentativa de organização do 

que seria o gênero: chama-se tragédia um determinado tipo de história, como 

                                                 
36 Para os antigos o bode era considerado um animal lascivo. 
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nos informam alguns livros antigos, sobre alguém que se encontrava em 

grande ventura e caiu de uma alta posição de infortúnio, acabando na 

miséria37. 

É na Antigüidade Clássica e, mais especificamente, na Grécia Antiga 

que iremos encontrar o berço para as produções escritas que trazem os 

elementos trágicos. É neste momento da História que o gênero ganha corpo e 

forma. No entanto, já nas epopéias homéricas – Ilíada e a Odisséia – 

observamos alguns germes da Tragédia, como a inserção em uma tradição 

literária que constrói sempre o herói com a seguinte característica: 

   
No centro da criação literária ergue-se sempre o herói radioso e 
vencedor, aureolado pela glória de suas armas e feitos, mas 
ele se ergue diante do fundo escuro da morte certa que, 
também a ele, arrancará das suas alegrias para levá-lo ao 
nada, ou a um lúgubre mundo de sombras, não melhor do que 
o nada.38  

 

Esta característica do herói na Epopéia, que se encontra com a morte 

mesmo tendo um histórico de vitórias, vai apontar para os protagonistas da 

tragédia que também enfrentam a morte ou que esta se apresenta como um 

destino irremediável. É na sina fatídica definida que reside a questão do 

adjetivo “trágico” “desligado da questão artística e atrelado a um adjetivo” 

(Lesky, p. 26).  

Na Poética de Aristóteles, por exemplo, encontramos que a principal 

finalidade para o trágico residiria na questão da catarse, pois esta poesia 

evocaria sensações e sentimentos do leitor. 

 
“Tragédia é a imitação de uma ação importante e completa, de 
certa extensão; num estilo tornado agradável pelo emprego 
separada de cada uma de suas formas, segundo as partes: 
ação representada não com a ajuda de uma narrativa, mas por 
atores, e que, suscitando a compaixão e o terror, tem por efeito 
obter a purgação dessas emoções”39 

 

Outra característica que irá diferir o herói Clássico do personagem 

trágico burguês é a questão da sua categoria social. Neste sentido, segundo 

Lesky, a classe social dá passagem à dimensão humana, transcendente.  

                                                 
37 CHAUCER. Canterbury Tales, VII, 1973.  In: Tragédia Grega.  
38 LESKY, Albin. A tragédia grega. 3ª Ed. São Paulo:  Perspectiva. 2001. p. 24.   
39 ARISTÓTELES.  A arte poética. São Paulo: Martin Claret, 2004. p. 35.  
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“E em lugar da alta categoria social dos heróis trágicos, coloca-
se agora outro requisito, que eu poderia configurar como 
considerável altura da queda: o que temos de sentir como 
trágico deve significar a queda de um mundo ilusório de 
segurança e felicidade para o abismo da desgraça ineludível. 
Isso indica, ao mesmo tempo, outra coisa, não menos 
importante. A autêntica tragédia está sempre ligada a um 
decurso de acontecimentos de imenso dinamismo.” (p.33) 

 

No quadro de recorrências do desenho trágico observamos que a ação 

narrativa é fundamental para a sua existência e ao mesmo tempo evoca 

também uma relação com o mundo muitas vezes construída a partir da 

mimese. Esta relação com o mundo pode ser harmônica ou pode ser instável, 

como afirma o poeta Goethe: Todo o trágico se baseia numa contradição 

inconciliável. Tão logo aparece ou se torna possível uma acomodação, 

desaparece o trágico. Portanto, do ponto de vista filosófico a existência do 

trágico a inquietude, ao rompimento da estabilidade.  

Na tentativa de desenhar as origens do gênero estudado, encontramos 

dois pontos que são essenciais para a compreensão da arqueologia do gênero: 

Dionísio e o mito. O primeiro aparece aqui vinculado à idéia do culto dionisíaco 

que em seguida transforma-se em uma religião sustentada, entre outras coisas, 

pelo elemento da transformação. É ele que move também a tragédia. Mas 

devemos entender aqui que esta mudança não está pautada no apelo moral. 

Há ainda uma outra vinculação à idéia de Dionísio. É a que se refere às festas 

dionisíacas que também eram os grandes espaços de representação do teatro 

grego. Quanto ao mito, inferimos que a maior parte dos textos daquela época 

giram em torno de personagens-mito.  

 
Por trás de todos os heróis que, lutando, livram os países de grandes 
desgraças ou sucumbem heroicamente a forças superiores, que 
conseguem a sua salvação mediante feitos audazes ou sagaz astúcia, 
se encontra afinal o que determina todo o nosso ser: o perigo e a 
afirmação da existência humana. E quando vemos que nisso se trata 
sempre da existência humana, que não há compromisso, nem fuga 
diante das forças inimigas, e da vontade indomável em nosso próprio 
peito, com isso já temos determinado de antemão um dos traços 
essenciais da humanidade trágica, que em igual medida pertence 
também ás figuras do mito helênico.  
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4.2 A paternidade esquiliana 
 
  Se a Grécia é o palco embrionário da tragédia, o escritor Ésquilo é o 

principal artista que ajudou a legitimar e acima de tudo desenhar o gênero nas 

representações teatrais da época. Os textos esquilianos configuram as 

características fundamentais da tragédia. O texto Oréstia, trilogia composta por 

Agamemnon, Coéfora e Eumênides, escrito no ano 458 a. C. é uma das obras 

fundamentais para a compreensão da essência trágica entre os antigos.   

Oréstia, Clitemnestra, ressentida pela perda da filha Ifigênia, imolada pelo 

pai, assassina Agamêmnon. Orestes, filho de Agamêmnon e Clitemnestra, 

incitado por sua própria vontade, pela irmã Electra e por Apolo, mata a mãe, 

vingando a morte do pai. Quando se dá conta de seu ato, Orestes foge, 

perseguido pelas Erínias. A deusa Atena, auxiliada por Apolo, vem em socorro 

do herói e institui o tribunal, no qual Orestes é julgado e absolvido. 
 

   Aqui no alto do palácio dos Atridas 
   aos deuses todos peço há muitos, longos anos 

que me liberem da vigília cansativa. (...) 
espreito a todo o instante o fogo sinaleiro 
que nos dará notícia da queda de Tróia;  
são ordens da mulher de ânimo viril, 
rainha nossa, persistente na esperança.  
 

Em Agamemnon, por exemplo, encontramos a cena inicial que ocorre no 

palácio dos Átridas, em Argos, onde um vigia aguarda o sinal que anunciará o 

fim da Guerra de Tróia. Depois de dez anos, o personagem homônimo  volta 

vitorioso, trazendo ricos despojos, a grande motivação da campanha. 

Clitemnestra, sua esposa prepara recepção calorosa para seu marido, mas 

como já havia planejado com seu amante Egisto, mata o marido e a vidente 

Cassandra, vinda de Tróia, vingando a filha Ifigênia, sacrificada pela vitória na 

guerra. Toda esta trama está inscrita na compreensão do que temos hoje em 

relação às narrativas dotadas da aura de tragicidade.  

 
   Agora os mortais que reconhecem  
   convictamente em Zeus o vencedor final 
   desfrutam do conceito dos mais sábios,  

pois foi o grande Zeus que conduziu os homens 
pelos caminhos da sabedoria 
e decretou a regra para sempre certa: 
“o sofrimento é a melhor lição”.  
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da mesma forma que em pleno sono, quando 
somente o coração está desperto, 
antigas penas nossas voltam à memória, 
assim aos homens vem, malgrado seu, 
a sapiência; essa violência boa 
é comunhão da graça procedente 
dos deuses entronados em augustas sedes.   

 
Há no trecho acima dois elementos que são fundamentais e que reverberam 

e iluminam a característica trágica. São eles: a presença do mito – no caso do 

excerto Zeus40 – e a idéia de que o sofrimento é o combustível para o 

crescimento. No primeiro, encontramos o deus grego como grande agente, 

dotado de onipotência e onipresença. “Zeus e o Destino significam o mesmo, 

dizem as últimas palavras da Oréstia, mas é Zeus também que conduz o 

homem pelo árduo caminho para o conhecimento, através da ação e da dor, 

Zeus está em tudo: “Zeus que tudo faz e causa tudo! Que acontece a nós, 

mortais, sem Zeus?” (Ag., 1488, IN: Lesky, 2001, p. 119)  

Quanto ao caráter didático do sofrimento, vemos que ele é que preenche de 

sentido os acontecimentos. Há também a lógica evocada em Coéfora que 

coloca que “quem faz tem que pagar”. “Agindo, o homem cai em culpa, toda 

culpa encontra sua expiação no sofrimento, e o sofrimento leva o homem à 

compreensão e ao conhecimento. Este é o caminho do divino através do 

mundo, tal como Ésquilo o viu”. (Lesky, 2001, p. 119). Portanto, a tragédia 

esquiliana pressupõe a fé e o caminho do personagem é percorrido através da 

culpa e do sofrimento, mas este caminho é determinado por deus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
40 Zeus (Júpiter ou Jove de acordo com os romanos ou latinos) é considerado pai dos deuses e dos 
homens. No entanto, tivera um começo. Seu pai Cronos e sua Réia pertenciam à raça dos Titãs, filhos da 
Terra e do Céu, que surgiram do Caos. BULFINCH, Thomas. O livro de Ouro da Mitologia. 30ª ed. Rio 
de Janeiro: Ediouro, 2004. p. 11.  
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4.3  A tragédia albanesa de Kadaré 
 

 

Diante do universo traduzido por Ésquilo encontramos no escritor albanês 

Ismail Kadaré uma série de pontos de intersecção que levam a algumas 

considerações. Em primeiro lugar cabe-nos distinguir a questão do gênero, 

tendo em vista que no texto Clássico a escrita é pautada a partir das técnicas 

dramáticas que encontram, entre outras coisas, com alguns elementos 

estilísticos bem particulares, como a presença do coro, a marcação das falas 

dos personagens e a organização textual voltada para a encenação, no sentido 

que o aspecto cênico é levado em consideração na hora da criação literária, 

tendo em vista, por exemplo, o uso de máscaras ou ainda a marcação cênica. 

Já em Kadaré, sabemos que se trata de uma obra narrativa ficcional.  

Outro aspecto que é fundamental e deve ser ressaltado é a questão da 

diferença entre os momentos históricos que pontuam os dois textos estudados. 

A obra esquiliana, objeto de reflexão no ponto anterior, foi escrita no século V 

a. C. Já Abril despedaçado, foi lançado no ano de 1982, ou seja, temos aqui 

uma diferença de 25 séculos. Portanto, para averiguarmos o texto 

contemporâneo tendo por base a tragédia grega de Ésquilo levamos em 

consideração a questão vinculada ao aspecto histórico.   

Em termos gerais, podemos afirmar que Kadaré absorve do texto grego, ou 

melhor, do gênero grego, a definição do destino, à vinculação com a morte e 

até o sofrimento como experiência didática.  

 

 

 4.4.  Aspectos trágicos em Abril despedaçado 
 
 O romance Abril despedaçado traz no seu enredo os últimos trinta dias 

na vida do personagem Gjorg Berisha. O jovem montanhês vive a bessa, 

período de trégua ofertado pela família da vítima para o responsável pela morte 

do seu parente. A vida do protagonista é conduzida pela inexorabilidade do 

destino pré-determinado pela tradição e pela imposição do Kanun, código 

moral que há séculos é transmitido de boca em boca nas montanhas 
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albanesas. Aqui compreendemos que Kadaré utiliza-se de dois elementos da 

tragédia antiga: o destino e o mito. 
No caso da determinação do destino, vemos que na arquitetura do 

personagem Gjorg não há espaço para a possibilidade da fuga ou para a 

tentativa de sobrepujar a existência anteriormente determinada. Mesmo 

ante a dúvida, o que prevalece é a força do destino trágico.  

 

“Não tenho mais que pensar”, disse consigo. “Só tenho que fazer o que 
deve ser feito”. Como imaginara centenas de vezes, antes de atirar 
Gjorg avisou o homem, conforme mandava o costume. Nem na hora 
nem depois teve certeza se falara ou se sua voz havia falhado. A 
verdade é que a vítima de repente virou a cabeça. Gjorg ainda viu um 
rápido movimento de braço, como que para pegar o fuzil, e então 
atirou. Um tanto espantado, ergueu os olhos da arma para o morto 
(embora ele estive de pé, Gjorg não tinha dúvida de que o matara). O 
outro deu meio passo à frente, deixou o fuzil escorregar para um lado e 
caiu para o lado oposto.” (Kadaré, 1982, p. 11) 
 

 Na passagem acima o que atestamos refere-se, sobretudo, a 

irreversibilidade do destino, comprovada, no caso, com o discurso de Gjorg. Ele 

precisa cumprir a palavra empenhada, que comanda a existência, honrando a 

família. Também em Oréstia, a obediência à honra mantém a unidade de ação, 

pois é em nome desse valor que Agamêmnon imola Ifigênia, Clitemnestra mata 

o marido e Orestes assassina a mãe.  

 Há ainda outro aspecto que deve ser comentado: a minúcia na descrição 

da ação que leva à morte. Tal relato significa a onipresença da morte que 

circunscreve todo o texto. A presença da morte aqui aponta para a toda a sua 

carga trágica.  

 Em relação ao mito, podemos afirmar que ele deixou de ser incorporado 

pela figura dos deuses, como Zeus em Oréstia, e passou a ser representado 

pela força do Kanun. Neste sentido, esse mito existe para ratificar o ritual da 

morte, tendo em vista que ele retrabalha algumas questões ligada à dimensão 

subjetiva, como a sensação de pertencimento em relação ao grupo social e ao 

mesmo tempo em que insere o montanhês na ordem social.  

 
 Os mitos são os suportes mentais dos ritos; e os ritos, a   
 ratificação física dos mitos. Absorvendo os mitos do seu   
 grupo social e participando de seus ritos, o jovem é    
 estruturado para se harmonizar com seu ambiente social,   
 bem como com o natural, e transformado de um produto   
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 natural amorfo, nascido prematuramente, em um membro   
 bem-definido e competente de alguma ordem social    
 especifica e que funciona eficientemente.41  
 

 O mito aqui colabora para a construção e desencadeamento da narrativa 

tendo em vista que, conforme elencou Pierre Brunel em Dicionário dos Mitos 

Literários, ele apresenta três funções principais: contar (narrativa), explicar e 

revelar. No primeiro caso, ele representa um sistema dinâmico de símbolos, 

arquétipos e esquemas que se organizam. Em sua função de explicar ele relata 

como uma realidade chega à existência, seja à realidade total, o Cosmo ou 

somente o fragmento. Já em sua função de revelar ele favorece a 

apresentação da obra. Assim sendo, em Abril despedaçado, temos a 

articulação dessas três funções, já que o narrador lança mão de cada uma 

delas para tornar verossímil e que ocorra a aproximação com o universo 

narrado. O personagem de Bessian Vorps, por exemplo, sempre utiliza o mito 

para poder respaldar os elementos ligados à tradição montanhesa, como por 

exemplo o status do hóspede ou a história da külle de Orosh. 

 Outro aspecto ligado ao mito é o que se refere à trajetória do 

personagem principal, o chamado percurso padrão da aventura mitológica do 

herói. Aqui, a aventura tem início com um erro, ao acaso, e a partir daí o 

protagonista passa por um processo de separação, iniciação e retorno.  

   
   Um erro – aparentemente um mero acaso – revela um    
   mundo insuspeito, e o indíviduo entra numa relação com   
   forças que não são plenamente compreendidas. São    
   ondulações na superfície da vida, produzidas por    
   nascentes inesperadas. E essas nascentes podem ser    
   muito profundas – tão profundas quanto a própria alma. O   
   erro pode equivaler ao ato inicial de um destino42 
 

 No caso de Abril, o erro ocorre no momento em que o hóspede, Zef 

Kryeqyq, que era desconhecido, é morto na propriedade da família de Gjorg 

Berisha. Esta casualidade faz com que a cobrança da honra concretizada pelo 

início da vendeta. A partir daí, o ciclo da vingança de sangue passa a orientar 

as gerações da família Berisha.  

 Se nos textos antigos a ação era movida por determinação e vontade do 

deus, agora o código consuetudinário é que preenche este espaço. Em muitos 
                                                 
41 Joseph Campbell. Para Viver os Mitos. São Paulo: Cultrix. 2000. p. 43 
42 Joseph Campbell. O herói de mil faces. São Paulo: Cultrix. 2004. p.60. 
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trechos ele ganha uma dimensão subjetiva e é “presentificado”. Esse código, 

que prescreve todas as experiências sociais dos personagens vincula-se tanto 

em Abril despedaçado, quanto em Oréstia, onde os mortos comandam os atos 

dos vivos. O personagem Orestes reanima-se ao apanhar o lençol, manchado 

de sangue, que cobrira o corpo de Agamêmnon quando esse fora assassinado:   

 
ORESTES Ela feriu meu pai ou não? A prova certa está aqui: o pano 
ainda avermelhado pelo fino punhal que Egisto manejou. Os vestígios 
de sangue e o tempo decorrido esmaeceram os bordados multicores 
(Coéforas, versos 1293-1297). 

 

 No caso de Abril despedaçado encontramos ainda a passagem que 

coloca o sangue, como símbolo que marca e em alguns momentos determina a 

passagem do tempo.  

 
Um ano e meio depois que o irmão morrera, a mãe por fim lavara a 
camisa que o desgraçado vestia naquele dia. Durante um ano e meio 
ela estivera pendurada, tinta de sangue, no andar superior da casa, 
como exigia o Kanun, à espera do momento de ser lavada, após a 
vingança. Dizia-se que quando as manhas de sangue na camisa 
começavam a amarelar, era indício seguro de que o morto se sentia 
atormentado pela demora da vendeta. (Kadaré, 1982, p. 23) 

 

Em Abril as rotas e os mecanismos da tragédia estão amparados pela 

presença do amigo43, da palavra empenhada e da vendeta. É na relação com o 

outro que se estabelece e se organiza o ciclo de vinganças. Este outro pode 

não ser um parente, vizinho ou conhecido, mas compartilha a crença em torno 

do código de honra. Na obra ele existe apenas como elemento que 

desencadeia o processo de morte. Na escritura fílmica, este amigo é dirimido e 

a violação da lei que garante a segurança do hóspede em sua propriedade 

(explicitada por Gjorg durante um monólogo interior que relembrava o princípio 

da cadeia de mortes) é substituída pela briga entre famílias que existe em 

algumas cidades do interior do Nordeste. De acordo com as notas de produção 

do filme, este fato, que foi constatado pela equipe de filmagem durante a 

pesquisa para a locação, traz à produção uma série de implicações que se 

relacionam justamente com a questão da transposição do espaço e o possível 

diálogo com a cultura local. Essa briga entre famílias é motivada unicamente 

                                                 
43 O termo diz respeito não à amizade como é entendido usualmente, mas à complexa etiqueta da 
hospitalidade albanesa. Pode se referir, como no caso, a um desconhecido. (N.T) (p. 32) 
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pela violação do kanun, mas também pela disputa de terras. É nesta 

transposição, na integração com a cultura local e na inserção de elementos 

típicos da região, como o trabalho na lavoura com o cultivo da cana-de-açúcar 

e o vínculo com o ambiente que Walter Salles compõe a sua tragédia.  

 
Nunca houve um código sólido no Nordeste como o kanun, mas a 
tradição oral sempre carregou regras implícitas em torno das brigas de 
família. Pendurar no varal a camisa do morto manchada de sangue, por 
exemplo, fazia parte do rito de vingança no Nordeste. E lá, como na 
Albânia, o hóspede é quase sagrado44.  

 
A palavra empenhada, que denota a adesão ao ciclo da morte e ao 

código de honra, também é um outro motor da tragédia. Ela é 

superdimensionada, no sentido que está sendo sempre lembrada pelos 

personagens, e os conduz à morte e, conseqüentemente, à perpetuação do 

código de honra. Neste sentido, o encontro com a morte é uma das ações 

gloriosas do herói trágico, pois além dele aderir aos preceitos da família, 

salvando a sua honra, ele também purga as suas faltas oferecendo-se em 

sacrifício em favor de uma coletividade. O processo de purificação, obtido 

através do sofrimento, ao qual se submete o protagonista da tragédia 

possibilita o encontro com o amor. Neste contexto a vendeta apresenta-se 

como o elemento inexorável do destino que fatalmente levará o herói ao seu 

final. A vendeta dentro do universo montanhês é a realização concreta dos 

preceitos arbitrados pelo kanun. 

Se há um elemento que favorece a configuração do sistema trágico 

orientado pelo kaun é o ambiente. Ele é apresentado na obra para colaborar 

com o clima de tensão e com presença da morte. O espaço físico é narrado 

como um índice que colabora para a organização narrativa, no sentido que ele 

é descrito a partir das suas nuances que colaboram para a construção da 

tensão que envolve Abril.  Neste caso, as montanhas significam duas coisas: 

são testemunhas da tragédia que acomete a vida de Gjorg Berisha e isolam 

toda a sociedade que está mergulhada no código de regras sociais.  

Já na obra cinematográfica, o universo sertanejo em Abril despedaçado é 

referenciado logo nos créditos iniciais do filme que trazem a seguinte 

                                                 
44 Ibid. p. 91.  
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informação textual: Sertão brasileiro, 1910.  Em seguida, a fala em off do 

personagem-narrador Pacu traduz o clima e a geografia da região:  
 

Menino em off: ... nós vive em Riacho das Almas. Fica no meio do 
nada. De certo mesmo, só precisa ter ciência de que fica em cima do 
chão e debaixo do sol. E o sol daqui é tão quente... mas tão quente, 
que às vez a cabeça da gente ferve que nem rapadura no tacho45.  

 

Ao mesmo tempo o local é representado imageticamente por uma terra 

árida, por um sol causticante e por uma dimensão exacerbada. Algumas 

estratégias fílmicas utilizadas por Salles denotam o que elencamos acima: 

enquadramentos abertos nas seqüências externas, fotografia que explora a 

densidade formada pela zona de clareza dos planos em torno da bolandeira, 

por exemplo. Essas seqüências externas organizam-se de duas formas: planos 

muito fechados nos rostos dos personagens, quando estes encontram-se no 

trabalho de moagem da cana-de-açúcar. E planos abertos que enquadram toda 

a paisagem existente ao redor da casa da família Breves e inclusive a serra 

seca atrás do terreno. Esses quadros abertos tem uma função bastante 

objetiva que indica a apresentação do espaço e da natureza que  

 

 
IMAGEM 1 – Abril despedaçado 

 

                                                 
45 Pedro Butcher e Ana Luísa Müller. Abril despedaçado: história de um filme. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2002. p. 194 
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Na imagem 1 observamos que Salles retoma alguns clichês sobre a região 

e coloca-os logo nas seqüências iniciais do filme. Assim, percebemos, portanto, 

que o local é colocado em diálogo direto com a tradição discursiva que trabalha 

com o imaginário já estabelecido do Sertão.  

Do ponto de vista fílmico é interessante observarmos que códigos 

específicos da linguagem cinematográfica foram acionados por Salles e 

respaldam a idéia de Sertão. A esta altura é interessante perceber como a 

fotografia e os enquadramentos são elaborados na narrativa. No entanto, é de 

extrema importância termos em vista que o filme está impregnado da obra 

literária que o deu origem.  

Um dos pontos que mais chamam a atenção na narrativa é que a aura 

trágica perpetuada pela onipresença da morte e ratificada pela ode à tradição 

secular é apresentada filmicamente a partir da concepção fotográfica. Neste 

sentido, vemos que a luz de Abril é colocada para intensificar o aspecto 

dramático que pontua as existências das famílias Breves e Ferreira.  

Entre as diversas concepções que interagem com a noção de fotografia no 

cinema, compreendemos aqui que este elemento tem uma função dramática. A 

luz funciona como um marcador que condensa um caráter narrativo e 

estruturante da trama. 

Si la lumière peut être dramatisée, c’est que elle s’y prête de par 
nature. L’art classique va jouer d’un drame proprement ontologique (au 
plein sens du mot : où l’être de la lumière, et donc du cinématographe, 
renvoie à l’être en général, humain en particulier). A savoir une dualité, 
un dechirement de l’être intime de la lumière entre clarté et obscurité, 
doublé d’une déperdition ou perte ; (D’ALLONES, 1991, p. 99)46 

Do ponto vista fílmico, o primeiro elemento do romance incorporado foi a 

cor: o vermelho. O frio, a aridez das montanhas e o sangue derramado 

(presentes no início do livro) foram sintetizados imageticamente pela seqüência 

da camisa pendurada no varal, flutuando ao sabor do vento, manchada de 

sangue. A carga simbólica da cena denota, entre outras coisas, a possibilidade 

de comunicação com o além estabelecida pela família-vítima. Como atesta o 

                                                 
46 Se a luz pode ser dramatizada, ela é  aquela emprestada da natureza. A arte clássica vai representar o 
drama propriamente ontológico (no sentido literal da palavra: onde existe a luz, e conseqüentemente o 
cinematógrafo, reflete em geral a coisa e particularmente o humano. Conhece-se uma dualidade, um raio 
do ser íntimo da luz entre claridade e obscuridade, duplamente de um desperdício ou perda.  
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discurso dos personagens ao falar que o sangue amarelado na camisa é sinal 

de que a alma do morto não encontrou sossego e precisa ser vingada.  

 

  
IMAGEM 2 

 A imagem também é uma referência às tragédias gregas, pois as 

“camisas ensangüentadas” aparecem como véus manchados em Oréstia, 

foram utilizadas pelos habitantes de Creta durante a guerra de Tróia como 

elementos de comunicação com as vítimas. Os gregos acreditavam que a 

recuperação do sangue não poderia ser realizada sem o consentimento do 

morto (BUTCHER, 2002, p. 112).  Um outro aspecto acerca da luz no filme 

pode ser percebido com a utilização de sombras, representação da opressão e 

da falta de perspectiva em que estão mergulhados os personagens.  

  Há ainda a presença constante de fortes contrastes – zonas de claro e 

escuro, utilização recorrente da escuridão. A fotografia apresenta-se árida e 

seca, como a geografia que cerca a casa dos Breves, áspera, em que uma 

parte do quadro sempre está às escuras, representando simultaneamente a 

presença constante da morte, mesmo de dia. Não há singeleza, os rostos e os 

elementos do quadro apresentam-se recortados e a escala cromática vai dos 

ocres ao negro denso, com alguns pontos de cor, principalmente o sangue que 
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fotografado na cor vermelha intensa, viva. Nas seqüências realizadas no 

espaço interior da casa da família Breves, como a que o pai bate em Tonho, 

observamos que o diretor de fotografia utilizou apenas a luz do candeeiro para 

iluminar os rostos dos personagens. A escuridão e o tom sombrio só 

desaparecem da narrativa quando ocorre a ruptura no final da trama. Depois de 

livrar-se da opressão e do destino trágico, Tonho encontra o branco, a 

liberdade na praia.  

  Segundo Walter Salles, a concepção fotográfica de Abril despedaçado 

foi inspirada no contraste entre luz e sombra trabalhado na pintura Rildebrant, 

pintor viajante do século XVII, que se diferencia, por exemplo, de outro viajante 

por representar o choque entre claro e escuro mais violento do que em Franz 

Post. Portanto a violência da luz e a existência de zonas densas e escuras 

reforçam a presença constante da morte. 
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5. Categorias narrativas em Abril despedaçado: escritura literária e filmica 
 
 O romance Abril despedaçado foi escrito em 1982 pelo autor albanês 

Ismail Kadaré. A narrativa é ambientada no norte da Albânia e traz a história do 

personagem Gjorg Berisha que é incumbido de vingar a morte do irmão e 

continuar assim a história de vingança que perpetua as várias gerações de sua 

família. Mesmo sem estar certo do que deveria fazer, ele é arrastado pela 

tradição e pelos desígnios do kanun e na seqüência mata o filho da família 

rival, Zef Kryeqyq. A partir daí, especificamente, o dia 17 de março, sua vida é 

dividida em duas – antes e depois da morte do inimigo - e as quatro semanas 

de bessa, tempo de paz concedido pela família da vítima, servirão para que 

Gjorg possa realizar a parte burocrática que envolve a briga de sangue. 

 Depois do episódio da morte Gjorg vai percorrer as escarpas das 

montanhas do Rrafsh em direção à külle de Orosh, espécie de quartel-general 

da burocracia montanhesa, com o intuito de pagar o tributo do sangue. Uma 

tarja preta envolve o seu braço e anuncia ao mundo que ele é um homem 

jurado de morte. Durante o percurso defronta-se com a natureza, com os 

olhares dos montanheses, com uma comitiva que festejava as bodas de uma 

donzela, com uma estalagem e com um casal de viajantes que percorriam o 

Orosh. Os dois último eram estrangeiros e estavam em lua-de-mel. Bessian 

Vorps era um escritor que retratava o universo montanhês nos seus romances. 

Já Diana, a esposa, fica impressionada com a aura trágica do ambiente e cada 

vez mais que a viagem adentra o Rrafsh, região montanhosa localizada no 

norte da Albânia, ela é tomada de um alheamento que é respaldado pela sua 

indiferença em relação ao marido e às normas sociais.  

A leitura e análise do romance permite-nos apontar que ele é 

sustentado, entre outras coisas, pelo tripé: vendeta, palavra empenhada e 

amigo. Como afirma o personagem de Bessian Vorps: O amigo, a palavra 

empenhada e a vendeta são as rotas e os mecanismos da tragédia antiga – e 

enveredar por eles é divisar a possibilidade da tragédia. (p. 83) Cada um 

desses elementos ilumina a narrativa de Kadaré. No caso da vendeta, ações 

violentas motivadas pelo sentimento de vingança, por exemplo, a pré-

determinação da cobrança de sangue pauta a existência dos seres envolvidos 

na trama e, sobretudo, do personagem protagonista Gjorg Berisha. A vendeta é 
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utilizada pelo autor como o recurso que possibilita a atualização da tragédia 

grega à medida que aquela esta ligada à concepção de destino.  

    
O destino assume às vezes a forma de uma fatalidade ou de 
um destino que esmaga o homem e reduz a nada sua ação. O 
herói tem conhecimento desta instância superior e aceita 
confrontar-se com ela sabendo que está selando sua própria 
perda ao dar início ao combate. 47 

 

No caso especifico da palavra empenhada iremos nos confrontar com a 

questão do Kanun, código que também rege e determina a vida dos habitantes 

das montanhas e que representa a onipresença e onipotência das tradições. 

Novamente uma tradição evocada na Antigüidade Clássica. Quanto ao amigo 

aqui ele tem uma acepção diferente do ideal Ocidental contemporâneo 

naturalizada. No caso especifico do livro, o termo compreende uma ética que 

fundamenta dois pontos: a hospitalidade e a relação com o estrangeiro, como é 

colocada na nota de rodapé de AB: o termo amigo (mik) diz respeito não à 

amizade como entendemos usualmente, mas à complexa etiqueta da 

hospitalidade albanesa. Pode se referir, como no caso, a um desconhecido. 

(Op. Cit. P. 32)  

O enredo do filme é focalizado na família Breves e, especialmente, nos 

irmãos Tonho e Pacu. O primeiro tem vinte anos e é compelido pelo pai a 

vingar a morte do irmão. Depois de matar um membro dos Ferreira, vê sua vida 

modificada e passa os seus últimos dias tentando equilibrar-se 

simultaneamente entre viver sob a ordem patriarcal e romper os códigos da 

tradição que até então o guiavam. No primeiro aspecto, Tonho continua a 

executar as suas atribuições cuidando das atividades de plantação da cana-de-

açúcar, da moagem da cana e da confecção da rapadura. Quanto a tentativa 

de romper a ordem patriarcal, ele sai de casa e acompanha a dupla 

mambembe percorrendo algumas cidades próximas, vai assistir a 

apresentação circense à noite com o irmão, apaixona-se pela artista 

mambembe.  Pacu, seu irmão mais novo, é a testemunha de tudo e tenta de 

alguma forma transgredir a tradição colocando doçura e liberdade em um 

ambiente que é dominado pela onipresença da morte e pela violência 

patriarcal.  
                                                 
47 PAVIS, Patrice. Dicionário de teatro. São Paulo: Perspectiva, 1999. p. 417. 
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Depois de matar o membro da família rival Tonho cumpre os códigos da 

tradição da vendeta e vai ao velório da sua vítima e enfrenta silenciosamente 

os olhares raivosos dos parentes que choram seu morto. Coloca-se junto ao 

patriarca do clã Ferreira e escuta dele a concessão da trégua temporária. Em 

contrapartida à sentença de morte ele encontra na dupla de atores 

mambembes e, especialmente, em Clara a possibilidade de ruptura com o seu 

mundo. Aos poucos, o desejo de liberdade vai tomando conta e ele começa a 

questionar a lógica da tradição sob o qual está imerso. Neste sentido, há duas 

seqüências que são emblemáticas.  

A primeira é a que ele junto com o irmão vai assistir ao espetáculo 

circense na cidade à noite. Eles saem de casa escondidos e encontram no 

palco improvisado pelos atores e na apresentação a possibilidade do riso e da 

vida fora dos limites da velha fazenda em que vivem. Uma labareda de fogo 

toma a tela em contraste com a escuridão do vilarejo. No plano mais aberto, 

Clara cospe fogo e surpreende a platéia que a assiste. O espetáculo 

visualmente fascinante hipnotiza Tonho e seu irmão. Na seqüência seguinte há 

o batismo do seu irmão. (43’)  

 

 
IMAGEM 3 
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Este passeio, enquadrado na imagem 3, por exemplo, à cidade aponta 

para a primeira tentativa de romper com a força da vendeta que envolve os 

dois irmãos. Eles encontram na cidade a possibilidade do encantamento, do 

encontro com o lúdico, com o universo fantástico de cores, magia e risos. A 

presença de Clara oxigena as expectativas dos dois irmãos frente à vida e 

propõe uma transgressão às normas viabilizada pelo afeto.  

 

 

 
IMAGEM 4 

 

 

Outra seqüência que caminha em direção à ludicidade como uma das 

chaves propulsoras da ruptura é a do balanço, imagem 4. Ao mesmo tempo em 

que o balanço tem sua trajetória pendular, constante e pré-determinada, estar 

movimentando-se em cima dele favorece o olhar que extrapola as fronteiras, a 

visão sobre, de um ponto mais alto e, acima de tudo, que possibilita a 

brincadeira, o riso. De cima do balanço a paisagem é que eles encontram é a 

da vastidão sertaneja que traz consigo uma vegetação seca, uma terra um 

pouco pedregosa. Além dos cercados da antiga fazenda de cana-de-açúcar, o 

mundo parece não existir. Não haveria opções.  

Depois de explicar alguns aspectos do enredo, iremos apresentar 

questões ligadas ao espaço, personagens e foco narrativo.  
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5.1 O espaço mítico 
 
 Inicialmente consideramos o espaço - também reconhecido como 

ambiente, cenário ou localização, como o conjunto de elementos da paisagem 

exterior que apresenta a sua fisicalidade refletida no espaço psicológico dos 

personagens. É nele que ocorrem as ações das personagens, não funcionando 

apenas como pano de fundo, mas influenciando diretamente o 

desenvolvimento do enredo.   

O ambiente em que é narrado o romance de Kadaré representa uma 

configuração geográfica que acentua o aspecto trágico e mítico da trama. A 

descrição e a onipresença da geografia física possibilitam simultaneamente a 

construção fabular pautada na verossimilhança. Há em diversos momentos do 

livro passagens que comprovam a existência do espaço.  

Do ponto de vista do enredo reconhecemos que os fatos de AD ocorrem 

na província do Miréditë, área montanhosa isolada do resto da Albânia. Lá, o 

elemento natural geográfico filia-se à tradição trágica e em certa altura ocorre 

uma espécie de união indissociável entre personagens e a natureza.  

Nas páginas iniciais, por exemplo, o narrador descreve a cena em que 

Gjorg Berisha de tocaia na Estrada Grande aguarda a passagem do membro 

da família rival que ele terá que assassinar. No outro trecho, encontramos o 

casal Vorps que observava a paisagem montanhesa.  
 

A tarde morria. (...) Lentamente a mira do fuzil deslizou, ao 
longo da estrada, por restos de neve que não derretera. Os 
pastos mais adiante estavam pontilhados por romãzeiras 
silvestres. (OP. CIT. P.9) 
 
(...) Todavia, a terra agreste permanecia a mesma. Sua nudez 
encharcada se mostrava pronta a devorar num instante não só 
todas as reservas da felicidade de Diana, mas talvez a 
felicidade acumulada por dezenas de gerações da 
humanidade. Diana nunca vira uma vastidão assim 
desesperançada. Não por acaso se tratava dos contrafortes 
dos montes Malditos. (p. 66)  
 

Em vários trechos em que o aspecto natural é evocado há um processo 

chamado de prosopopéia, atribuição de atitudes animadas a naturezas que a 

principio seriam inanimadas. No caso dos dois exemplos acima o que 

encontramos é justamente uma tentativa de personificar a paisagem, atribuindo 
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a ela um aspecto humano, visto que ela aparece como testemunha, como 

observadora dos personagens. No primeiro excerto, ela assiste a espera da 

ação que levará a morte e resiste (a neve não derrete) para presenciar a cena. 

Já o segundo, o cenário pedregoso é a síntese da aura dos montes Malditos: o 

espaço da infelicidade que é reforçado pelo encontro com a tradição da 

vendeta, da morte e a desesperança diante da existência pré-determinada. A 

presença constante da paisagem montanhosa explica-se à medida que a 

Albânia, país localizado na Região dos Bálcãs na Europa Oriental, configura-se 

geograficamente pelo seu terreno montanhoso e de colinas.  

O olhar do casal viajante sobre a região do Rrafsh é pontuado pelo 

encantamento e pelas descrições sobre a paisagem. A certa altura da viagem o 

escritor Bessian Vorps justifica a simbologia e o caráter mítico do cenário. 

 
Pois, conforme ouvi em algum lugar, enquanto muitos povos reservam 
as montanhas para as divindades, os nossos montanheses, sendo eles 
próprios moradores das alturas, foram obrigados ou a expulsar os 
deuses ou a se adaptar para poder conviver com eles. Entende, Diana? 
Assim se explicaria este mundo meio real, meio fantástico do Rrafsh, 
tal como o dos tempos homéricos. E assim se explicaria a criação de 
semideuses como o amigo. (p. 77) 

 

O espaço do Rrafsh, local onde impera as leis do kanun e o tributo do 

sangue, conforme atesta Bessian, representa toda uma herança mítica que é 

apresentada tanto na descrição geográfica quanto nas existências dos 

habitantes da montanha. Há aqui uma relação especular, pois a fala do escritor 

transcrita acima apresenta ao mesmo tempo a extra-textualidade com o gênero 

de origem (a tragédia grega), com seus elementos culturais referentes à 

mitologia grega e uma referência ao caráter mítico que circunscreve todo o 

enredo. O mito não está só atrelado à gênese do gênero que respalda a obra, 

mas a toda a aura de Abril Despedaçado com as informações culturais sobre a 

tradição, a cultura e a história das personagens. Neste sentido 

compreendemos a acepção de mito de acordo com a autora Mircea Eliade, que 

o define como:  
 

o mito conta graças aos feitos dos seres sobrenaturais, uma realidade 
que passou a existir, quer seja uma realidade tetal, o Cosmos, quer 
apenas um fragmento, uma ilha, uma espécie vegetal, um 
comportamento humano, é sempre, portanto uma narração de uma 
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criação descreve-se como uma coisa foi produzida, como começou a 
existir. (Elíade, Aspectos do Mito, p. 13) 

 
O espaço em Abril despedaçado (filme) apresenta-se como um 

personagem que acompanha todas as ações. Ele está presente na rotina que 

envolve a família, nas cenas da morte, nas brincadeiras entre os irmãos. Ao 

mesmo que é testemunha é também condicionante das existências e dos 

comportamentos dos personagens. É um espaço que determina as vidas.  

Do ponto de vista da existência da tragédia como gênero adaptado à 

arte dramática na contemporaneidade a noção de espaço em Abril também é 

um dos elementos fundamentais. É a disputa da terra, ou melhor, da marcação 

das terras que gera o conflito de sangue entre as duas famílias vizinhas. Ela é 

o centro motriz de todas as ações narrativas. Na seqüência em que Tonho 

mata Isaías a paisagem seca, agreste, o terreno pedregoso compõem toda 

ação e acentuam o clima de morte confluindo para uma imagem que é mais 

sensorial do que descritiva.   

O filme, do ponto de vista do desencadeamento das ações narrativas, é 

organizado temporalmente de forma linear e as seqüências narrativas marcam 

claramente o início, o meio e o fim da trama. Toda a organização fílmica ocorre 

dentro de um único espaço de tempo, um único fio. Aqui, portanto, a noção de 

tempo narrativa está atrelada ao espaço e, mais especificamente, à geografia, 

visto que é nela que se encontra os elementos que pautam a vida dos 

personagens, como por exemplo, o ciclo de plantio, cultura e extração da cana-

de-açúcar e posteriormente a sua moagem para a confecção da rapadura. O 

tempo cronológico da família Breves é subjetivado pela disputa de sangue e 

pela mudança de cor na camisa estendida no varal.   

   

 

 

5.2   As questões espaciais em Abril despedaçado X personagens 
 

 
 Temos em Abril Despedaçado dois núcleos de personagens. O primeiro 

é o de Gjorg Berisha, que representa as vidas locais e a existência concreta da 

realidade projetada pelo kanun. O segundo núcleo é fundamentado pelo casal 
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Vorps. Em vários momentos da narrativa os personagens dos dois núcleos se 

cruzam sem ter contato direto e todos eles representam a tentativa de 

compreender a lógica do kanun e a existência do tributo de sangue. No núcleo 

de Gjorg, além dos seus parentes, há a família inimiga: Kryeqyq.  

Gjorg, um dos protagonistas, é o membro do clã Berisha designado para 

vingar a morte do seu irmão Mëhill, que havia sido morto por Zéf Kryeqyq há 

algum tempo. Ele é apresentado como um homem com emoções fortes, 

divididas em momentos de alegria e tristeza e que apresenta um 

comportamento introvertido. Em alguns instantes, questiona-se sobre a sua 

existência e como ela está determinada aos desígnios do kanun e acima de 

tudo da vendeta.  
   (...) “Eis o que restou da minha vida.”  

Todos os seus sofrimentos, as noites sem dormir, o silencioso 
confronto com o pai, as dúvidas, os pensamentos, os 
tormentos, eram fruto unicamente daquelas pedras nuas e 
incompreensíveis.  
Em meio a soluços, quase gritou: “Mas por quê? Por que tudo 
isso tinha que ser?”. A pergunta surgiu nua, como as pedras lá 
em embaixo, doendo, oh, Deus, como doía, e ele tratou de se 
libertar afinal, de escapar, virar-se e ir tão longe quando 
pudesse, longe dela, nem que fosse no inferno, contanto que 
não fosse ali. (p. 148) 

 

 O excerto acima demonstra um dos momentos em que o personagem 

questiona-se sobre a sua vida, a condenação da morte. A crise surge quando 

ele encanta-se platonicamente por Diana Vorps e passa a refletir sobre o 

sentido da sua vida que aquela altura era baseada pela bessa, período de 

trégua, concedida pela família rival. Diante da constatação da proximidade da 

morte ele vive uma crise existencial, mas que passa rapidamente.  

 A figura do pai de Gjorg é determinante para ele. Os dois vivem uma 

relação conturbada, cheia de silêncios. A figura paterna é vista pelo 

personagem como aquele que representação seu caminho à morte. É ele que 

determina o que o jovem montanhês deve fazer em relação aos ditames do 

kanun. Existia entre os dois uma tensão velada, uma relação pautada um por 

uma violência simbólica.  

 
“Ocorrera entre o pai e ele aquela que esperava ser a última 
das desavenças mil vezes repetidas nas padarias montesas. 
“Você deve ir ao enterro e também ao almoço fúnebre”. “Mas 
eu sou o gjaks, por logo eu devo ir?”  “Exatamente porque 
matou, você tem que ir. Qualquer um pode faltar ao enterro e 
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ao almoço fúnebre, menos você. Eles o esperam mais que a 
todos os outros”. “Mas por quê?” (...) O pai então o havia 
fulminado com os olhos, e ele se calara. 

  

  

 Além da figura do pai, há ainda a presença do irmão morto que 

“fisicamente” encontra-se representado com a camisa manchada de sangue ao 

vento. Há a mãe que aparece como uma mulher cuidadosa, mas que também 

vive subjugada pela força do kanun e pela figura do marido.  

 O casal de viajantes é formado pelo escritor Bessian Vorps e pela sua 

esposa Diana. O primeiro é um homem das letras, escreveu alguns romances 

ambientados no Rrafsh e tem grande prestígio entre os albaneses, sobretudo, 

os de Tirana, capital do país. Ele é um homem culto que já fez muitas viagens 

e já ganhou muitos prêmios literários. Um dos seus livros de maior prestígio 

narra as mortes da vendeta que acontecem na região norte. Para escrevê-lo 

ele estudou profundamente a cultura do kanun e os hábitos dos montanheses. 

A partir de então, Bessian, tornou-se um apaixonado pelas histórias do Rrafsh 

e foi por isso que decidiu passar a lua-de-mel naquele local, viajando de 

carruagem. Sua esposa, Diana, é apresentada como uma mulher mais jovem, 

menos culta que o marido, mas que intrigada pelas histórias que ele conta 

sobre a região, aceita passar a viagem de núpcias nos Montes Malditos. No 

entanto, a presença constante de elementos que aludem à morte muda o 

semblante da moça e cada vez que eles adentram a região das montanhas, ela 

vai ficando distante do marido. O alheamento de Diana também deve-se ao 

fato do encantamento diante da visão de Gjorg.  

 O olhar curioso de Bessian descreve e racionaliza os costumes, hábitos 

e a cultura do tributo do sangue montanhesa. O seu deslumbramento frente ao 

espaço deve-se em parte a concretização do que ele conhecia teoricamente 

pelos livros. Tudo no Rrafsh faz sentido para o escritor. Tudo é visto com 

encantamento e respeito diferentemente da perspectiva da sua esposa que 

observa tudo com o olhar de descrença e incompreensão.  “Vou sair do mundo 

das coisas comuns para o das fábulas, um mundo épico como é raro se 

encontrar hoje em dia na face da terra.”, afirmava Bessian diante do seu 

encantamento com as montanhas e as histórias do norte. Já quanto a Diana, o 

narrador pontua:  
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Na verdade, embora ela tivesse ouvido e lido bastante sobre a 
região, inclusive os escritos de Bessian, encontrava dificuldade 
em conceber como seria a vida lá no alto por trás da eterna 
neblina. Parecia-lhe que tudo o que falavam do Rrafsh assumia 
de imediato um sentido dúbio, nebuloso. Bessian Vorps 
ambientara no Norte alguns contos semi-trágicos e 
semifilósoficos (...) 

 

Três personagens fazem a intersecção entre os dois núcleos narrativos: 

o estalajadeiro, Ali Binak e Mark Ukaçjerra. O primeiro abriga tanto Gjorg 

Berisha quanto os Vorps, conhece as duas histórias e informa tanto a um 

quanto a outro o destino e a história dos três personagens. A estalagem do 

qual é proprietário ficava a meio caminho da külle de Orosh e é ponto de 

encontro dos moradores da região. Segundo o olhar de Gjorg a estalagem era:  

 
“era uma construção ordinária, como todas as estalagens das 
montanhas, com o telhado muito inclinado para a neve não se 
acumular, com um grande aposento comum cheirando a palha, 
e sem tabuleta nem nome. Ao longo de um comprida mesa de 
carvalho, cheia de marcas de queimaduras, em cima de bancos 
entalhados, também de carvalho, achavam-se alguns 
hóspedes. (p. 36) 

 

Mesmo que a partir do olhar de Gjorg a estalagem não tenha nenhum 

atrativo e nenhuma possibilidade de ser um ambiente amistoso que favoreça o 

contato. Mesmo assim, o local e o seu proprietário exercem a função social de 

integrar viajantes, moradores, repassando informações sobre as montanhas. É 

lá que tanto Gjorg como o casal Berisha encontram Ali Binak, um sábio que 

vivia de aldeia em aldeia resolvendo conflitos e interpretando o kanun. Ele era 

respeitado por todos, era uma autoridade e a sua presença era vista como um 

acontecimento: “Entre as centenas de intérpretes do kanun, por todo o 

infindável Rrafsh montanhês, haveria talvez dez ou doze com a fama de Ali 

Binak. Portanto, ele não tratava de questiúnculas”. (p. 39) É ele que vai 

repassar para Bessian informações sobre os artigos do kanun e as suas 

“jurisprudências”.  

Já Mark Ukaçjerra, feitor de sangue e primo do rei, representa a 

burocracia e a indústria que gira em torno das vendetas. Ele recebe de Gjorg o 

tributo da morte. Na outra semana, conhece o casal de viajantes e a presença 

dos estrangeiros o faz pensar sobre a crise financeira causada pelo declínio 
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das mortes do Rrafsh. São as reflexões de Ukaçjerra que traduzem todo o 

aspecto sócio-econômico que existe nas vendetas da região. Ele observa a 

série de assassinatos com o olhar de funcionário do rei de Orosh. 

 
As questões referentes à vendeta eram o trabalho principal de 
Mark Ukacjerra, mas, na realidade, ele se encarregava também 
dos arquivos da kullë. (p. 125) 
(...) depois de abrir uma pesada porta extraiu dali um livro de 
contabilidade, encadernado em couro e extraordináriamente 
volumoso. Era o Livro do sangue. (...) Ali estavam registradas 
nos mínimos detalhes todas as vendetas do Rrafsh, as dívidas 
de sangue que as famílias, ou clãs, haviam contraído uma para 
com as outras, os pagamentos de uma e de outra parte, e o 
sangue não pago, que reacendia as vendetas após dez, 
vinte,às vezes cento e vinte anos, inumeráveis contas de 
receitas e despesas, gerações humanas exterminadas por 
completo, as cadeias do sangue, como eram denominadas as 
linhagens paternas (...) (p. 130)  

 

 O filme Abril Despedaçado está basicamente sustentado pelos 

personagens da família Breves: o pai, a mãe e os dois filhos, Tonho e Pacu. Há 

ainda Salustiano e Clara, dois atores da narrativa que também são importantes, 

mas que na realização da história funcionam como “papéis secundários”. A 

vendeta é sustentada aqui pela onipresença da família antagonista, os Ferreira. 

É nesta relação de oposição com o outro que se encontra um dos elementos 

da força dramática de Abril. A família rival não representa apenas a reificação 

da tradição e do ciclo de morte, mas configura também o cerceamento da 

liberdade e o limite da existência. Os Ferreira - com seu pai, três filhos e 

cunhada - são colocados economicamente em situação superior aos Breves, 

visto que a sua casa e as terras em que vivem são maiores e denotam uma 

melhor situação financeira. Isso significa que do ponto de vista do motivo 

principal (disputa de terras) que desencadeia o ciclo de vingança a família de 

Tonho está em desvantagem, pois há seqüências fílmicas que mostram a 

decadência da produção de rapadura.  

 Aqui, vale ressaltar que consideramos os personagens como elementos 

ligados à estrutura narrativa. Neste sentido, eles desempenham uma função 

que viabiliza a progressão do enredo.  Para Roland Barthes, por exemplo, sem 

personagem, ou pelo menos sem agente, não existe verdadeiramente 

narrativa, pois a função e o significado das ações ocorrem numa sintagmática 

narrativa e dependem primordialmente da atribuição ou da referência dessas 
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ações a uma personagem ou agente48. Portanto, é dentro da perspectiva 

funcionalista que classificamos, por exemplo, os personagens a partir da 

função que desempenham.  

 

 

 

4.2.1 A figura do pai 
 

Sem um nome que o identifique, evocado apenas como Pai, a 

personagem interpretada no filme pelo ator José Dumont é a síntese de uma 

brutalidade que vem de duas forças paralelas: o patriarcalismo e o espírito de 

sertanidade49. No primeiro caso, há uma representação de toda uma tradição 

rural pautada na organização e força patriarcal mimetizada historicamente. O 

patriarcalismo em Abril Despedaçado é, sobretudo, uma força opressora que 

ligada à tradição, caracteriza-se pela violência, truculência e manutenção do 

status. Já o espírito de sertanidade, funciona como um complemento do 

primeiro e representa as ligações que ocorrem entre o espaço e a homem na 

paisagem sertaneja.  

A tradição que o personagem-síntese do pai representa é o ponto que 

sustenta a obra, visto que ela condiciona todo o aspecto da perpetuação da 

vendeta, dos costumes e da cultura daquelas famílias que vivem em Riacho 

das Almas. Ele é a personificação da tragédia que sustenta a trama. Tal qual o 

coronel que subjuga Manoel e Rosa em Deus e o Diabo na Terra do Sol de 

Glauber Rocha, o Pai, é impiedoso com os filhos, representa o poder que vem 

da terra, do latifúndio. Na seqüência do jantar que reúne Tonho e sua família 

em torno da mesa a truculência paterna fica bem evidente e também fica claro 

a não-relação dos dois filhos com a figura paterna e também o esvaziamento 

do afeto entre os três. As seqüências em torno da bolandeira também ilustram 

a força bruta. Ele dirige os filhos à semelhança como trata os animais, no caso, 

os bois, para executar a moagem da cana.  

                                                 
48 Barthes, Roland. Introdução à análise estrutural da narrativa.  
49 Compreendemos os termos espírito de sertanidade como sendo uma espécie de tradição arquetípica dos 
homens que, nascendo no Sertão, têm uma relação estreita com o espaço natural cindindo em vários 
momentos a paisagem agreste a sua alma, seu comportamento. Neste sentido, portanto, não é uma 
abordagem determinista e sim uma possibilidade de leitura do homem sertanejo.  
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A mãe, outro personagem que também não tem nome próprio, vive 

subjugada ao marido e aos códigos de honra que vigoram em Riacho das 

Almas. Ela é apresentada como uma mulher que traz no semblante o 

sofrimento causado não só pela brutalidade do marido, mas pelas sucessivas 

mortes que rondam a sua família.  

Pacu, o irmão mais novo, é outro personagem que era sem nome e é 

batizado durante a narrativa. É o narrador principal de Abril e com isso muitos 

dos fatos apresentados são trazidos à tona a partir da sua perspectiva, do seu 

olhar. Além de narrador, apresenta um papel preponderante para o 

desenvolvimento no enredo, já que sua inocência o torna questionador e com 

isso, ele de alguma forma coloca em xeque a vendeta existente entre os 

Breves e os Ferreira. Seu olhar favorece o apaziguamento da tensão velada 

que existe na família em decorrência da presença da morte e da vingança de 

sangue. É ele quem apresenta ao irmão a possibilidade de fuga, sendo esta 

viabilizada através amor. Para ele, é imprescindível romper os limites 

geográficos da velha fazenda e para isso ele contará com a literatura que o 

ajudará na descoberta de mundos novos. A seqüência em que ele constata que 

os bois assim como os integrantes da sua família andam em círculos e que 

mesmo não estando atrelados a bolandeira continuam a repetir o movimento, 

demonstra a sua lucidez diante do entendimento dos fatos. Logo nas cenas 

iniciais encontram-se, por exemplo, as seguintes falas de Pacu: 

 
“O pai é que toca os boi, pra rodar a bolandeira. No tempo de 
vô, os escravo é que fazia o serviço todo. Agora é nós mesmo. 
Tonho, meu irmão, é o que mói a cana... A mãe recolhe os 
bagaços. A mãe costuma dizer que Deus não manda fardo 
maior do que nós pode carregar. Conversa fiada. Às vez, ele 
manda um peso tão grande que ninguém güenta. ...nós vive em 
Riacho das Almas. Fica no meio do nada. De certo mesmo, só 
precisa ter ciência de que fica em cima do chão e debaixo do 
sol. E o sol daqui é tão quente... Mas tão quente, que às vez a 
cabeça da gente ferve que nem rapadura no tacho50”. (p. 194) 

 

Neste trecho observa-se que o narrador, no caso, Pacu, reflete sobre o 

seu espaço e sobre a lógica do trabalho na sua família. Seu olhar reflexivo é 

                                                 
50 Butcher, Pedro. Abril despedaçado: história de um filme/ Pedro Butcher, Anna Luiza Müller; roteiro 
Walter Salles, Sérgio Machado, Kari, Aïnouz. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 
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fundamental para a construção da tessitura fílmica, visto que ele aponta a 

situação trágica e de certa forma apresenta algumas saídas. 

Tonho, o irmão do meio, personagem principal, vive sob o julgo do pai 

austero e é compelido a vingar a morte do irmão mais velho. A força da 

vendeta o impulsiona quase que catalepticamente a cumprir todos os preceitos 

determinados pela tradição. Depois de matar o membro da família Ferreira, ele 

passa a colocar em xeque a engrenagem da morte e a vida na fazenda. No 

entanto, o seu questionamento é acentuado pela visão do irmão que o salva 

mostrando a possibilidade do amor e a magia do circo. Dividido entre o código 

de honra e o interesse pela descoberta de um mundo além das cercas da 

fazenda da sua família. Quando encontra Clara passa a interessar-se ainda 

mais pelo espaço além das porteiras. O encantamento amoroso deixa-o mais 

leve, mais preso à vida que naquele momento esta sentenciada à morte.  

Clara e Salustiano são dois artistas mambembes que percorrem o 

Sertão encantando platéias com seus números circenses. Salustiano é 

padrinho da jovem acrobata e trapezista e tem por ela uma relação de posse e 

amor. O seu olhar conduz e explica a Clara o universo ao seu redor. A 

brincante é apresentada como uma personagem amorosa que encanta os dois 

irmãos, Tonho e Pacu, com sua arte e sua acrobacia no ar.  

 
 
 
 

5.3  A descrição social  
 

No intuito de tornar a narrativa mais verossímil o narrador descreve em 

várias passagens o código da morte. Na realidade, é a filiação e a existência do 

código consuetudinário que impulsiona todo o enredo do filme. Ele é 

onipresente na obra e a sua descrição possibilita a aproximação com o 

universo narrado. Do ritual da morte até a arquitetura das casas, tudo é 

organizado em favor do código. Estão inclusos também os rebanhos, moinhos, 

cemitérios e igrejas. Neste sentido, ele extrapola o campo das normas jurídicas 

e interfere em todas as esferas sociais. De acordo com o narrador de Abril 

Despedaçado, o kanun é um código moral organizado oralmente que existe há 

séculos nas montanhas albanesas e que tem a adesão de todos os habitantes 
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das montanhas do norte. Seus preceitos são inquestionáveis.  Organiza toda a 

lógica da vendeta, detalhando cada ação, cada instante que envolve a 

vingança do sangue, codificando a prática do assassinato.  

Na descrição da morte, por exemplo, há o ritual de utilizar arma de fogo  

(o código proibia o uso de faca, pedra, corda ou de qualquer outro instrumento 

que não produzisse barulho a distância) avisar à vítima antes de atirar, virar o 

morto para frente com a espingarda ao lado, chegar à aldeia e anunciar a 

morte, esperar a bessa, assistir ao velório, participar do almoço fúnebre, vestir 

a faixa preta no braço, ir à kullë de Orosh pagar o tributo de sangue, voltar e 

aguardar pelo final da trégua. Na liturgia da morte, várias partes do kanun são 

evocadas. 
O Kanun previa a perturbação que um matador experimenta e 
permitia que se pedisse a um passante que fizesse o que devia 
ser feito. Mas deixas o morto de bruços e a arma longe do seu 
corpo era uma desonra imperdoável (p.12) 

 

No caso do casamento, o código previa que o noivo deveria receber um 

cartucho de enxoval (munição para arma de fogo no caso da noiva resistir ao 

ato sexual na noite de núpcias). Em outro afirma que jamais se adia a data de 

um casamento. Os krushq51 haveriam de entregar a noiva na casa do noivo, 

ainda que tivesse morrendo ou tivessem que arrastá-la.  

 
Ninguém detém os krushq, nem uma morte no clã. Mesmo com um 
cadáver em casa, os krushq têm que partir. A noiva entra em casa, o 
morto sai de casa. Nesta se pranteia, naquela se baila. (p. 29) 

 

Outros dois elementos são significativos para a compreensão da 

dimensão do kanun: a kullë52 e o amigo53. O primeiro está vinculado à 

residência, ao ambiente privado, local onde deve-se obediência máxima aos 

proprietários e deve-se seguir determinadas regras que afirmam, por exemplo, 

que mexer nas panelas da casa é uma ofensa gravíssima e pode ser punida 

com a morte. No caso do amigo, deve-se ter em vista  

                                                 
51 O termo designa os parentes que conduzem a noiva ao casamento. Mas também pode se referir à 
relação social muito estreita, entre duas famílias albanesas, que se origina do casamento de seus filhos, a 
qual guarda alguma semelhança com o compadrio brasileiro. (N.T.) 
52 Residência camponesa fortificada, construída em pedra, com janelas muito estreitas, típicas das 
montanhas do norte da Albânia.  
53 O termo diz respeito não a amizade como é entendido usualmente, mas à complexa etiqueta da 
hospitalidade albanesa. Pode se referir, como no caso, a um desconhecido. (N.T) (p. 32) 
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“Se acompanhas um amigo e ele é morto diante de teus olhos, a 
vendeta recai sobre ti. Se já se despediram e já voltaste as costas 
quando o amigo morreu, então estás livre da vendeta...” (p. 32) 

 
O amigo é sagrado. Desde a infância todos haviam aprendido que o lar 
do montanhês, antes de pertencer aos que o habitam, pertence a Deus 
e ao amigo (p. 33) 

 

 Para a cultura montanhesa a supremacia do hóspede era uma das 

coisas mais importantes determinada pelo kanun. Essa é a chave do enredo, 

pois esse pressuposto influencia definitivamente a vida do protagonista fazendo 

com que toda a sua existência seja marcada pela presença da morte. No 

entanto, há trechos em que ele questiona a lógica da vingança da morte do 

amigo.  Em contrapartida, Gjorg também não consegue compreender uma vida 

sem sangue. Tudo para ele estava explicado a partir da vingança e da morte. 

 
Era o que refletira da outra vez, do mesmo modo: o mundo está 
dividido em duas partes, a que trata de derramar sangue ou a de ter 
sangue derramado, e a outra, a sem sangue. Sem sangue... Por pouco 
não suspirou. Como seria a vida em famílias assim? Aquilo lhe parecia 
quase inacreditável, talvez tão distante quanto a vida dos pássaros. E, 
no entanto, havia casas assim. Afinal, sua própria casa fora assim, 
setenta anos antes, até aquela noite de outono em que um homem 
batera à porta. (p 31) 

 

 

 

 

 

5.4  As diversas vozes narrativas 
 

O romance Abril Despedaçado é polifônico e durante a narração 

percebe-se que várias vozes narrativas são intercaladas. Inicialmente há o 

narrador onisciente que apresenta a trajetória de Gjorg do momento do 

assassinato de Zeq Kryeqyq até a sua caminha rumo à kullë de Orosh. 

Simultaneamente Gjorg passa ao papel de narrador expressando suas 

impressões e sensações diante da morte e dos códigos e rituais do kanun. 

Quando os outros personagens entram na história, os seus olhares se cruzam 
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e em vários momentos há a mistura de suas vozes. Temos também a voz dos 

personagens Mark Ukaçjerra e do estalajadeiro.  

 
Quando o emissário do rei se foi, Gjorg permaneceu como uma pedra 
num canto da casa. Restavam-lhe trinta dias de vida sem riscos. 
Depois disso, a morte o espreitaria em toda parte. Como um morcego, 
ele só se movimentaria nas trevas, fugindo do sol, da lua cheia e das 
tochas. (p. 20) 

 

 O trecho acima sintetiza a voz narrativa que predomina em Abril 

Despedaçado. O olhar de fora, onisciente que explica todos os contornos da 

obra, incluindo os personagens. Este narrador existe justamente para poder 

explicar as justificativas das nuances trágicas da obra. Neste sentido 

compreendemos que a mediação do narrador no texto implica uma função 

organizadora da representação, interpretação e ação narrativa. Segundo a 

tipologia de Norman Friedman este narrador é onisciente neutro, pois não tece 

comentários gerais sobre o comportamento das personagens e limita-se 

apenas relatar diretamente os fatos observados. Este recurso possibilita uma 

impressão de objetividade e neutralidade. Em alguns momentos este narrador 

intercala momentos de onisciência seletiva múltipla, pois se percebe que a 

construção narrativa vem direto das impressões, da mente das personagens.  

 
Diana notou que perdia aquelas defesas que, como acontece com toda 
mulher jovem, toda noiva ou namorada, mantivera-a longe do risco de 
se deixar atrair por outro. Pela primeira vez, desde que conhecera 
Bessian, ela se sentia livre para pensar em alguém. E pensava nele, no 
montanhês, que estava de licença neste mundo, como dissera Bessian, 
e uma licença curta, pouco mais que três semanas, e a cada dia que 
passava ela minguava ainda mais, enquanto ele percorria as alturas 
com aquela tarja negra, a qual indicava um devedor de sangue, todo o 
seu sangue, que ele parecia ter entregado antes da hora, tão horrível 
era a sua palidez.” (p.112) 

 

No entanto, este olhar de fora é intercalado por uma visão de dentro, dos 

personagens. É a perspectiva interna que garante a sustentabilidade verossímil 

do romance. Como já foi apontado, Abril é montado a partir da descrição dos 

elementos sociais que envolvem o kanun e é neste sentido que o olhar de 

Gjorg, Diana e Bessian ajudam a traduzi-lo. Assim, poderemos encontrar duas 

narrativas que se cruzam e que entremeadas.  Aqui, adotaremos a 
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nomenclatura do teórico da literatura Vítor Manuel de Aguiar e Silva que 

designa estes dois olhares como narrativas primárias e secundárias. 

 
No decurso da narrativa primária, porém, podem ser produzidas 
narrativas secundárias, mais ou menos extensas, por narradores de 
segundo grau que existem no universo diegético e cujo acto narrativo 
é, por isso mesmo, intradiegético ou hipodiegético. (Aguiar e Silva, 
1991, p. 762-763) 

 

Para o teórico português a narrativa hipodiegética, pode desempenhar, 

em relação à narrativa primária, três tipos de funções: função explicativa que 

revela, torna clara as conexões casuais entre os eventos diegéticos e 

hipodiegéticos.; uma função temática, instituindo relações de similitude ou de 

contraste, muitas vezes mediante significados simbólicos e alegóricos entre os 

mesmos eventos ( a técnica da mise em abyme, espelhando concentrada e 

iconicamente numa hipo-estrutura narrativa características sintáticas e 

semânticas dispersas na narrativa primária); e uma função que tem a ver com o 

papel do ato narrativo hipodiegético na diegese primária.  No caso de Abril, por 

exemplo, esta voz narrativa ocupa justamente a função explicativa, 

organizando a tessitura textual e contextualizando os fatos narrativos.  
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5 .5 Entre-lugares: Kadaré e Walter Salles 
 
 Ao trazer às telas o livro albanês, Salles aproveitou alguns de seus 

elementos para construir a sua narrativa e estruturar o filme. No entanto, certos 

aspectos foram modificados pelo cineasta, como por exemplo, a configuração 

dos personagens. Inicialmente, percebemos a troca dos nomes que aponta 

para um indicativo de independência, uma nova perspectiva para os 

personagens em relação ao texto albanês.  

No caso, por exemplo, da família do protagonista as diferenças são 

substanciais. A figura do irmão, que não existia na história dos Berisha, é 

colocada e ganha uma importância crucial para a obra brasileira, pois sem ele 

não há a possibilidade de questionamento da realidade e da tradição e o olhar 

que se propõe romper a ordem. A entrada dele muda definitivamente o clima 

de tensão, que passa por um processo de apaziguamento, e altera também a 

instância narradora que deixa de ser em alguns momentos onisciente e extra-

diegética e torna-se presente, personificada. Alteração também interfere no 

gênero da narrativa, pois se antes o romance era entrecruzado pela presença 

da tragédia, a entrada da criança quebra um pouco com a aura trágica e 

oxigena a narrativa que passa a ter em certas seqüências contornos lúdicos, 

como por exemplo, na cena que o menino está brincando no balanço ou ainda 

na que ele esta lendo o “livro da sereia”.  

No caso da representação do personagem do pai, há na película uma 

acentuação da violência e repressão. Esta tentativa de evidenciar o aspecto 

rude da personalidade paterna foi viabilizada no filme pela construção do 

personagem que se comporta de uma maneira bastante arisca e rígida. Sua 

fala exala essa aridez ao mesmo tempo que sua linguagem corporal  também 

representa esse processo de desumanização em virtude da opressão do 

espaço, fato semelhante ao ocorrido com Fabiano em Vidas Secas. Seu 

semblante é fechado e carrancudo e durante todo o filme só encontramos uma 

seqüência em que ele sorri: a da queda de Tonho do balanço. No entanto, esta 

seqüência é simbólica e demonstra a falta de integração afetiva do pai em 

relação aos dois filhos e à esposa, pois a sua entrada na brincada, 

representada pelo riso compartilhado com os outros três personagens, faz com 

que Tonho, Pacu e a Mãe emudeçam e se retirem do jogo lúdico. O pai em 
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Abril também é acometido da “afasia simbólica”, ou seja, em todo o filme 

observamos que há pouquíssimos diálogos e quando o pai se dirige à família 

não é uma relação dialógica e sim ele coloca-se unilateralmente para 

determinar alguma coisa. Assim como Fabiano, o único som que ele emite com 

mais freqüência é aquele que utiliza para tanger os bois ao redor da bolandeira.  

Gjorg Berisha descreve sua relação com a figura paterna como um 

silencioso conflito perene. Em duas passagens em que ele trava um pequeno 

diálogo com o pai, observamos essa tensão muda entre os dois: 

 
“Estava assim, murmurando entre dentes datas ora de abril ora 
de março, quando ouviu os passos do pai, que descia a escada 
da kullë. Trazia na mão uma bolsa de lona.  
– Gjorg, tome aqui os quinhentos groshë de sangue, disse, 
estendendo-lhe a bolsa.  
Gjorg o fitou com os olhos arregalados, ocultando as mãos 
atrás de si, tratando de guardar distância daquela coisa 
maldita. Por quê?, Indagou com voz sumida. Por quê? O pai 
olhou para ele não sem espanto. Como ‘por quê’? Você 
esqueceu que é preciso pagar o tributo do sangue? (...) Depois 
de amanhã você parte para a kullë de Orosh, prosseguiu o pai. 
Levará um dia para chegar.” (OP. p. .22) 

 

 Os desígnios paternais são colocados para Gjorg como inevitáveis, sem 

escapatória. A presença do pai implica uma adesão quase irrefutável à tradição 

da vendeta e acima de tudo uma aceitação da morte prematura.  

 

 
IMAGEM 5 
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No filme, uma seqüência que apresenta esta força violenta paterna que 

deixa de ser surda e torna-se concreta perceptível é na cena que ocorre no 

jantar, à noite, ao redor da mesa, onde estão todos os membros da família 

Breves (Imagem 5). Ali durante aquele ritual cotidiano eles apresentam as suas 

existências. Pais e filhos comem sem se olhar, silenciosamente. O pai olha 

para Tonho e afirma enfaticamente que o sangue da camisa estendida no varal 

havia amarelado e que este sinal indicaria que a alma do irmão morto, Inácio, 

pedia vingança pois ainda não havia encontrado sossego. Diante da sugestão 

do irmão mais novo que murmura a Tonho que ele não deve acatar a 

determinação observamos uma cena de violência: o pai atinge o rosto do filho 

com a mão com dureza e força. O menino cai no chão. Ouve-se o barulho da 

cadeira tombando, mas a câmera fica no espaço vazio durante alguns 

segundos, até que o menino volta em quadro. Chora com raiva, em silêncio. O 

pai olha para o menino e aponta para as fotografias esmaecidas na parede. A 

tensão da cena é marcada pelo silêncio inicial e pela luz de velas que ilumina 

muito pouco os rostos dos personagens deixando-os na penumbra. Se 

compararmos a representação paterna nas duas obras observaremos que o 

filme redimensiona a presença do pai, já que ele passa a estar mais presente 

nas seqüências e a sua caracterização é construída na tentativa de ratificar a 

crueldade e rigidez do código de honra.  

Já as personagens maternas, têm os mesmos contornos nas duas 

obras. Elas participam da vida dos filhos como co-adjuvantes já que assistem a 

perpetuação do ciclo de mortes que envolvem as suas famílias. O sofrimento 

causado pelas perdas para a morte é encarnado nelas, pois pra elas o luto é 

constante. Se na obra albanesa a figura da mãe traz em algum momento traços 

de doçura, como por exemplo, na passagem em que ela prepara a comida do 

filho e a entrega ou ainda quando ela o acolhe depois dele ter chegado da 

viagem em que pagou o tributo da morte, no filme de Salles essas ações de 

ternura e afeto são minimizados e ao contrário, a mãe num ato de violência 

repreende o filho mais novo por ele está inventando histórias com o livro no 

colo.  

No livro o casal que viaja pelas montanhas em lua-de-mel mantém o 

olhar estrangeiro que desvenda e racionaliza a dinâmica do Rarsh. Eles 

representam dois citadinos que ficam fascinados e perturbados com a lógica do 
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kanun. Walter Salles troca estes dois personagens pela dupla de artistas 

mambembes que viaja sertão adentro divertindo as platéias. Enquanto que em 

um o torpor frente à vendeta causa um impacto psicológico, o alheamento de 

Diana, na obra brasileira a briga de sangue entre famílias perde espaço para o 

encantamento amoroso que ocorre entre Clara e Tonho. Os acrobatas e 

trapezistas popular não tentam compreender as regras do sertão e são bem 

mais integrados ao espaço e à cultura local do que os estrangeiros albaneses. 

No local da racionalidade e encantamento artístico de Bessian há a sabedoria 

popular de Salustiano que em alguns momentos desvenda para a afilhada 

alguns códigos regionais, como a simbologia da faixa preta amarrada ao braço 

esquerdo de Tonho. Representá-los como artistas mambembes possibilita o 

encontro com a ludicidade evocada pelo personagem do irmão mais novo 

formando assim um uma nova proposta de leitura da obra. A profissão dos dois 

personagens – artistas circenses – colabora para a compreensão da tentativa 

de fuga a partir do lúdico, de um olhar mais infantil, viabilizado pela inclusão de 

um irmão mais novo. Com números de malabarismo, acrobacias, comédia e 

representação de palhaços os dois viajantes divertem a platéia e possibilitam-

lhes o encontro com elementos da cultura popular. Do ponto de vista da 

imagem os números circenses são colocados no quadro juntamente com uma 

composição fotográfica que utiliza o fogo das tochas utilizadas nos números 

mambembes. Essa luz crua das labaredas e o enquadramento que privilegia a 

delicadeza do rosto de Clara contribuem para a criação de um momento lúdico 

e singelo. Portanto, o encantamento de Tonho e do irmão pela dupla 

mambembe não é apenas dirigido para a questão da paixão frente a beleza 

feminina encarnada pela personagem de Clara. Eles também são atraídos pela 

possibilidade de transcender as suas existências pré-determinadas rompendo 

com a prisão da tradição da morte e encontrando-se com a liberdade da vida 

viajante, com a leveza e alegria das atividades circenses. Se para a história 

albanesa a compreensão da dinâmica do Rarshf passa pelo crivo do processo 

intelectual, no filme brasileiro a viabilização deste encontra-se na cultura 

popular. Adaptada para a realidade nordestina do início do século XX, a dupla 

Salustiano e Clara assemelha-se ao grupo e as apresentações da Caravana 
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Rolidei de Bye, bye Brasil54 ao trazer para a população humilde e do interior do 

país.  

Tonho, personagem principal de Abril, aparece um pouco menos 

aterrorizado com a vendeta se comparado a Gjorg que, por exemplo, passa por 

uma crise por ter que seguir os desígnios impostos pela cultura do kanun e 

neste caso por ter falhado no seu cumprimento: 

 
Depois da multa viera uma fase de apatia. A vida parecia 
marcar passo. (...) O inverno realmente dava a impressão de 
não ter fim. E no mesmo período em que o ferido estava se 
recuperando, Gjorg adoecera. Não havia dúvida de que ele 
suportaria qualquer sacrifício para não ficar acamado, sem 
cumprir seu dever, mas isso não era possível. Amarelo como 
cera, ainda tinha agüentado um pouco em pé, porém depois 
caíra de cama. Permanecera dois meses assim, meio vivo, 
meio morto (...) 

 

  A inevitabilidade da morte prematura, ainda na juventude, 

compele o personagem a viver em um mundo sombrio, mas ao mesmo tempo 

extremamente luminoso. Neste sentido, do ponto de vista imagético a 

composição fotográfica do filme aponta para esta dicotomia, visto que 

observamos a recorrência das zonas de claro e escuro e também da existência 

das sombras. O jogo entre a oposição entre luz e sombra está muito pautada 

em relação ao espaço geográfico 

 Um lugar sem precedentes, impalpável, que beira o irreal, mas que, no 

entanto, funciona como o espaço do encontro com o encantamento afetivo, 

com o testemunho da natureza. Neste sentido, tanto Gjorg quanto Tonho vivem 

à margem, ou melhor, num entre-lugar, pois suas existências são marcadas 

pelas forças da vida e da morte simultaneamente. Os dois personagens nas 

duas obras vivem a sensação de libertação dos códigos da morte através do 

amor: a paixão platônica de Gjorg por Diana que o move a percorrer as 

montanhas do Rrasfh em busca da viajante, mas que não a encontra. Já no 

caso de Tonho, o amor é realizável e livra-o da sentença de morte, das 

determinações paternas e liberta-o do Sertão, já que depois de encontrar-se 

definitivamente com Clara, nas seqüências finais, ele foge da fazenda de sua 

                                                 
54 Bye, bye Brasil é um filme dirigido por Carlos Diegues em 1979. O road movie mostra um grupo 
mambembe cruzando o Brasil e apresentando seus espetáculos nas cidades próximas à rodovia 
Transamazônica.  
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família, deixa pra trás a paisagem agreste e depara-se com o mar, tal qual 

Manoel em Deus e o Diabo na Terra do Sol.  

Quanto à família rival, o silêncio opressor que existia na representação 

literária da cena do velório e enterro de Zef Kryeqyq é desmontado e na 

produção brasileira passa a vigorar a presença e as representações sonoras 

das carpideiras, dos cânticos religiosos e do choro dos familiares da vítima. Na 

película, a seqüência que marca o encontro do patriarca dos Ferreira com 

Tonho, representante da família Breves, onde o avô de Isaías trava o seguinte 

diálogo com o jovem: 
 
  - Quantos anos tu tem? 
  - Vinte. 
  - A tua vida agora ta dividida em dois. Os vinte ano que já viveu e o  

       pouco tempo que te resta para viver. 
  - Já conheceu o amor? 
  - Nem vai conhecer. 
  - Tu ta vendo aquele relógio ali? 
  - Cada vez que ele marcar mais um, mais um, mais... ele vai ta dizendo 

    menos um, menos um, menos um. 
 

 Este diálogo é um dos mais importantes do filme, pois ele marca dois 

pontos fundamentais que sustentam a história: o tempo e a circularidade. Há 

também nele a questão da onipresença da morte. Em relação a inexorabilidade 

do tempo, percebemos que em vários momentos essa idéia é evocada. Seja no 

close na camisa amarela estendida no varal, seja na sucessão de dias e noites 

que é apresentada nas seqüências. Esse peso da passagem do tempo também 

está presente no romance albanês e ele é pontuado com a descrição da 

paisagem, ou seja, as modificações na vegetação e no clima que ocorrem em 

função da transição de estações – o livro tem início no final do inverno e vai até 

a primavera. Outro indicador é o calendário lunar, já que segundo a regra do 

kanun a trégua concedida encerra-se “na próxima lua cheia”, conforme afirma o 

patriarca da família antagonista. Essa alusão ao tempo cronológico e 

geográfico é refletida nas subjetividades dos personagens, sobretudo, nos 

protagonistas, pois são eles que carregam o ônus da passagem do tempo que 

no caso configura-se com a aproximação da morte anunciada.  

 Na produção brasileira a maior parte das cenas externas acontece junto 

à bolandeira. O objeto cênico, que foi acrescentado à narrativa de Abril, é um 

dos elementos indicadores da idéia de circularidade que envolve a história. A 
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bolandeira é um antigo engenho que funciona por tração animal e era utilizado 

no início do século XX, época em que transcorre a história, para moer cana-de-

açúcar. A sua estrutura lembra um relógio de ponteiros ou as engrenagens de 

um instrumento de tortura medieval. Seu funcionamento é simples. Dois ou 

quatro bois puxam uma tração que põe em movimento um grande círculo 

dentado de madeira, na posição horizontal. Este círculo movimento um outro, 

menor, que por sua vez faz girar a moenda. Por baixo da moenda, que 

despedaça a cana, sai o caldo. Pelo outro lado, o bagaço. Com seu mecanismo 

peculiar, a bolandeira deu corpo ao ciclo do tempo e, conseqüentemente, a 

opressão fruto deste movimento do tempo.  

 Vista de cima, a bolandeira assemelha-se a um relógio. Seu movimento 

circular e constante, de ritmo ditado pelos bois, representa o próprio ciclo a que 

os Breves estão atrelados. Ao realizar as suas atividades cotidianas de 

subsistência, junto ao artefato e aos bois, os personagens do clã Breves, sob o 

sol escaldante, que é ratificado na composição fotográfica, passam por um 

processo de desumanização.  Observamos isso na seqüência inicial em que a 

câmera de cima enquadra e no primeiro plano vemos o pai chicoteando os dois 

bois e num giro de 360º (movimento que também é circular) o que denota 

a força bruta, a repetição e circularidade que predominam naquele 

espaço. No segundo plano a câmera em plano aberto acompanha a mãe 

até a casa de rapadura. Na imagem seguinte o que vemos é a câmera 

testemunha enquadrando a bolandeira 
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5. Considerações finais 
 

  Encerramos este estudo observando que ao articular o discurso 

literário ao fílmico Walter Salles compõe uma narrativa que se aproxima em 

alguns momentos da obra inspiradora, viabilizando cinematograficamente 

questões relacionadas ao tempo (a bolandeira), ao espaço (Sertão) e à 

dimensão trágica (observada na fotografia), por exemplo. Do ponto de vista 

da transposição do espaço, que originalmente foi representado nas 

montanhas albanesas, ele retoma o discurso dos cinemanovistas para 

respaldar a idéia de que o Sertão seria o local que possibilitaria a ruptura 

social e a quebra da alienação. Neste sentido, a ambientação da trama 

ganha um aspecto duplo e contraditório, pois representa o “local da 

revolução” e o espaço que determina a vida dos personagens. Ao mesmo 

que retorna ao discurso sessentista, Salles dialoga com uma idéia da região 

trazida pelo romance regionalista de 30, mas que, no entanto, é 

apresentada esvaziada de sentido do ponto de vista ideológico, já que esta 

volta ao local configura-se pelo seu aspecto lúdico e a partir da perspectiva 

do encantamento, do exótico. Esse privilegio do espaço, colocado como 

elemento determinante para algumas categorias narrativas, como 

personagens – que se vinculam ao local existencialmente, tempo – a sua 

passagem é marcada, sobretudo, em função do elemento espacial - e ponto 

de vista – narrativa é sempre construída a partir dos aspectos ligados à 

espacialidade, denota um olhar da câmera que mesmo no plano fabular 

apresenta um tom documental.  

  Do ponto de vista dos personagens encontramos algumas mudanças 

que apontam para uma tentativa de apaziguar o aspecto tenso do livro. Para 

tanto, ele troca o personagem do escritor e sua esposa pela dupla 

mambembe e acrescenta o personagem do menino, que do meio para o 

final da trama chamar-se-á Pacu, juntos eles trarão um tom lúdico à trama. 

Essa ludicidade também está ligada a idéia de aproximar-se do público e 

promover o encontro com a emoção, característica comum ao gênero 

melodramático, uma das matizes da obra. Além do melodrama, o filme de 
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Salles traz elementos que indicam sua inspiração na tragédia clássica. 

Neste sentido, a tensão trágica é evidenciada a partir da composição 

fotográfica que acentua as zonas de sombra e articula as diferenças entre 

claro e escuro. Já nos enquadramentos, esse link com o trágico ocorre à 

medida que o diretor lança mão dos quadros em primeiro plano, acentuando 

assim os indicativos de tensão que são refletidos nas expressões faciais e 

no jogo de cena dos personagens. Obedecendo a lógica do 

desencadeamento dos acontecimentos trágicos o motivo principal de Abril 

despedaçado, é desencadeado anteriormente à existência do herói e este é 

compelido a salvar a família partindo a adesão ao código de honra que 

conseqüentemente implica na entrada no ciclo da morte.  

 Outros elementos também referem-se ao aspecto trágico e a questão 

da passagem do tempo: as cenas em torno da bolandeira - que marca a 

circularidade temporal e simultaneamente o seu desenrolar, e a opressão 

patriarcal. Este último, além de indicar a reificação da vendeta, mostra força 

da tradição.  É no jogo entre os símbolos – bolandeira, relógio, livro, camisa 

ao vento, por exemplo, - e o silêncio que se constrói a narrativa de Abril 

despedaçado. Cada seqüência aponta para o universo paralelo criado por 

Salles em que predominam a inexorabilidade do tempo e o ciclo da morte.  

 Há ainda na trama um indicativo que mostra a relação com o universo 

literário: o livro que foi dado de presente ao então menino sem nome, irmão 

de Tonho, o protagonista. É na leitura do livro que ele encontra a saída para 

o rompimento com a tradição da vingança e a disputa de terras. A partir da 

sua leitura ele defronta-se com a possibilidade alcançar outros mundos e ao 

mesmo tempo transpor o seu. É lá também que ele flerta com o mar numa 

espécie de antecipação, anunciação, da saída que será escolhida pelo 

irmão que é o encontro com o mar da seqüência final. 

 Ao trazer às telas o romance albanês Walter Salles, elabora e recria a 

narrativa construindo assim uma nova história que tem como pano de fundo 

a região nordeste. Essa articulação entre cinema e literatura produz uma 

obra multifacetada que ultrapassa o universo inicial e cria uma narrativa 

híbrida, apresentando ao mesmo tempo elementos vindos da escrita de 
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Kadaré e os integrando a um ambiente respaldado pela tradição sertaneja 

do trabalho com a terra seca, da disputa de terras e ciclo de vingança. 

 Walter Salles em Abril despedaçado, ao construir o discurso de que o 

Nordeste seria o palco da tradição e da tragédia faz, o que Stuart Hall chama 

de “fantasia ocidental sobre a alteridade”. De acordo com o pesquisador inglês, 

a manutenção deste pensamento reforça uma “fantasia colonial” sobre a 

região, que tende a gostar de seus nativos “puros” e de seus lugares exóticos 

apenas como “intocados”. A postura de Salles, ao enquadrar a singularidade e 

a permanência de representações culturais tradicionais, como a vendeta, 

também seria explicada pelo pensamento de que o local determina a 

experiência existencial. A situação nordestina que vive do trabalho com a terra, 

remete também às reflexões trazidas por Hall ao discutir o conceito de tradução 

cultural na modernidade tardia. O recorte dos personagens da família Breves 

que são enquadrados no filme relaciona-se as pessoas que retêm fortes 

vínculos com seus lugares de origem e suas tradições. “Elas carregam os 

traços das culturas das tradições, das linguagens e das histórias particulares 

pelas quais foram marcadas” (HALL, 2003, p. 89). Neste sentido, ao transpor a 

narrativa de um campo a outro utilizando o espaço sertanejo como ambiente, 

Salles, reincorpora um espaço integrado à tradição literária e cinematográfica e 

cria um local que antes de tudo, anacrônico e reificado. 
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ANEXO A 
 

FICHA TÉCNICA DO FILME 
 

Direção 
 Walter Salles 

 

Elenco principal 
Rodrigo Santoro (Tonho) 

José Dummont (Pai) 

Ravi Ramos Lacerda (Pacu) 

Rita Assemany (Mãe) 

Luiz Carlos Vasconcelos (Salustiano) 

Flávia Marco Antonio (Clara)  

 

Equipe técnica 
Roteiro: Walter Salles, Sérgio Machado e Karim Aïnouz 

Diálogo: João Moreira Salles e Daniela Thomas 

Direção de fotografia: Walter Carvalho 

Montagem: Isabelle Rathery 

Som direto: Felix Andrew 

Música: Antonio Pinto 

Direção de arte: Cássio Amarante 

Figurino: Cão Albuquerque 

Produção executiva: Maurício Andrade Ramos e Lilian Birnbaum  

Ano de produção: 2001 

Duração: 95 minutos 

Distribuição em vídeo: Imagem Filmes 
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ANEXO B 
 

Lista dos personagens  
Livro 

 
Personagem Descrição 

Gjorg Berisha 

 

Protagonista. Jovem montanhês que 

vinga a morte do amigo e é 

compelido à morte.  

Bessian Vorps 

 

Escritor que viaja pela Albânia para 

pesquisar o Kanun. 

Diana Vorps 

 

Esposa de Bessian que também 

percorre as montanhas albanesas e 

é acometida de um alheamento. 

Ali Binak 

 

Intérprete e grande conhecedor do 

Kanun.  

Pai de Gjorg 

 

Patriarca que é responsável pela 

cobrança de sangue. 

Mark ukaçjerra 

 

Burocrata (escrivão e contador) de 

Orosh. Espécie de funcionário que 

apresenta o aspecto econômico da 

vendeta. 
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Filme 
Personagem Descrição 

Tonho 

 

Filho do meio da família Breves. 

Terá que cobrar a morte do irmão, 

Inácio, e vê-se dividido por isso. 

Pacu 

 

Irmão mais novo de Tonho, 

questiona a lógica da vendeta e 

entrega-se em sacrifício. 

Pai 

 

Homem rude e ríspido. Não dialoga 

com a família. 

Mãe 

 

Auxilia o marido na produção da 

rapadura e nos afazeres 

domésticos.  

Salustiano 

 

Artista mambembe que corre o 

Nordeste com seu espetáculo 

circense. 

Clara Brincante e afilhada de Salustiano. 

Mantém com o artista uma relação 

ambígua. Desperta a paixão em 

Tonho . 
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