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Resumo 
 
Este trabalho estuda as representações da cidade de Salvador e de seus habitantes 
presentes no documentário O Capeta Carybé. Produzido entre 1995 e 1996, e lançado 
no mercado exibidor no ano de 1997, com roteiro adaptado do livro homônimo de 
Jorge Amado e dirigido pelo cineasta Agnaldo Siri Azevedo, narra a relação entre o 
artista plástico Hector Júlio Paride Bernabó, mais conhecido como Carybé, com a ci-
dade de Salvador. Tanto o livro de Jorge Amado quanto as obras plásticas de Carybé 
não podem ser dissociados da análise do documentário, pois devem ser vistos con-
comitantemente como linguagens que são retraduzidas para a narrativa fílmica, mas 
principalmente como representações escrita e artística desses sujeitos históricos e 
suas temporalidades que foram deslocados ou retraduzidos historicamente para cons-
tituir uma visão da cidade de Salvador e de seus habitantes manejados pela lente do 
cineasta a partir do seu tempo presente. Neste sentido, deslocar ou retraduzir significa 
ao mesmo tempo captar o modo com as imagens em movimento do cinema são cons-
truídas em uma narrativa e descobrir as temporalidades que a engendram, isto é, o 
documentário como uma película do e no tempo. Para chegar na análise do filme, 
vamos primeiramente apresentar a inserção de Agnaldo Siri Azevedo na trama social 
e cultural de Salvador entre os anos 1950 a 1970. Posteriormente, vamos mergulhar 
em sua produção cinematográfica, identificando seus principais temas e procedimento 
estético-políticos entre os anos 1960 e 1990. Por último, apresentamos a análise do 
documentário, onde identificamos as representações construídas por “Siri” a partir do 
referencial construído por Jorge Amado e Carybé. Percebemos que ambos os artistas 
desejavam registar uma memória da cidade do Salvador, compatível com suas expe-
riências, tendo consciência de que as coisas sempre se renovam com o tempo. 
 
Palavras-chave: Documentário, Salvador, Agnaldo “Siri” Azevedo 
  



Abstract 
 
This work studies the representations of the city of Salvador and its residents present 
in the documentary O Capeta Carybé (Impish Carybé). Produced between 1995 and 
1996, and released in 1997. The script is on adaptation of the book by the same author 
Jorge Amado and directed by the filmmaker Agnaldo “Siri” Azevedo. The film tells a 
story of a relationship between the artist Hector Júlio Paride Bernabó, better known as 
Carybé, with the city of Salvador. Jorge Amado's book and Carybé's paintings have a 
strong connection. The documentary analysis this relation between two forms of crea-
tive expression but mainly written, artistic representations of these historical subjects 
and its temporalities that were historic displaced or retranslated to constitute a vision 
of the city of Salvador and its residents manipulated by lens of the filmmaker from his 
present time. In this sense, shifting or retranslating means capturing the mode with the 
moving images to construct a narrative and to discover the temporalities that engender 
the documentary as a film. To begin the analysis of the film, we first present the in-
volvement of Agnaldo “Siri” Azevedo in the social and cultural fabric of Salvador be-
tween the years 1950 to 1970. Later, we explore his cinematographic production, iden-
tifying his main themes and aesthetic-political situation between the 1960s and 1990s. 
Finally, we present the documentary analysis, where we identify the representations 
constructed by "Siri" from the reference constructed by Jorge Amado and Carybé. We 
realized that both artists wanted to record a memory of the city of the Salvador, com-
patible with their experiences, being aware that things always renew themselves over 
time. 
 
Keywords: Documentary, Salvador, Agnaldo “Siri” Azevedo 
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INTRODUÇÃO 
 

 
FONTE: Disponível em <http://cadernodeci-

nema.com.br/blog/agnaldo-siri-azevedo/>. Acesso em 
04/01/2018. 

 

Este homem negro, barbudo, com certa idade, vestido de camisa de gola aberta 

no peito e short, quem sabe estaria calçando alguma alpercata, é o documentarista 

Agnaldo “Siri” Azevedo. Não sei se ele é filho de santo, mas Exu, orixá das mensagens 

e da comunicação, trilhou seus caminhos, guiou suas mensagens, lhe proporcionando 

contatos com gente de cinema, literatura, artes plásticas, homens e mulheres dos sete 

instrumentos. Ele viveu na cidade de São Salvador da Bahia, mas cruzou por muitas 

outras, fazendo filmes. 

O apelido “Siri” do documentarista, que nasceu em Salvador no ano de 1931 

no bairro do Tororó, foi dado por se parecer com um famoso jogador de futebol do 

Esporte Clube Vitória. Ele destacou-se como representante comercial de farmacêuti-

cas e teve seu contato com os debates sobre cinema que se iniciaram dentro do Clube 

de Cinema da Bahia (CCB), desde a década de 1950, comandado por Walter da Sil-

veira. Foi neste grupo que “Siri” conheceu cineastas expressivos como Glauber Ro-

cha, assim como Chico Drummond e Vito Diniz, companheiros de longa data, tanto 

dos debates quanto na produção de filmes. Junto com eles, abraçou a atividade cine-

matográfica no furacão cultural que foi a capital da Bahia nos anos 1960-1970. Sua 
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trajetória iniciou-se como assistente de produção de importantes filmes glauberianos, 

como Deus e o Diabo na Terra do Sol (1963), Terra em Transe (1967) e Dragão da 

Maldade contra o Santo Guerreiro (1970), assim como o filme de Nelson Pereira dos 

Santos, Tenda dos Milagres (1977). Participou, durante a década de 1970, das Jorna-

das Baianas de curta-metragem, onde destacou-se pelos documentários, ganhando o 

prêmio Universidade Federal da Bahia (UFBA) durante a III Jornada Brasileira de 

Curta-Metragem em 1974 pelo filme O boca do Inferno, sendo também premiado no 

ano seguinte por As Phylarmônicas (1975)1. Nunca cheguei a conhecer pessoalmente 

“Siri”, mas, lembro-me que um amigo antigo de mainha, “Tio Enaldo”, trabalhava num 

ponto de taxi logo à frente da padaria/bar/mercearia que “Siri” mais gostava de ir, pró-

xima ao Campo Grande. 

Antes de ser objeto de estudo, a cidade de Salvador é objeto de paixão des-

controlada. Mas desde pequeno, ao ser levado pelas ruas e caminhos da cidade por 

meu pai, que era um andarilho fervoroso, fui me apaixonando pelas pessoas, pelo que 

faziam, pela linguagem, que eu buscava imitar. Como eu estudava numa escola de 

classe média, tudo aquilo que eu aprendia com meu pai e com as outras pessoas era 

de certa forma condenado. Certa vez, minha professora de religião, perguntou se eu 

era um “apostólico romano” ou um “apostólico baiano”. Fiquei com tanta dúvida, que 

além de responder, lhe perguntei qual era a diferença. A cara bondosa da professora 

Raimunda me esclareceu, que o católico romano era aquele que seguia fielmente os 

preceitos do Papa, sem se misturar com as outras religiões. Já, o católico baiano, vivia 

em candomblés, acredita em reza de folhas e toda e qualquer crendice popular. Com 

a turma toda me olhando, respirei bem, e disse finalmente que era um católico romano. 

Foi muito difícil para mim assumir, coroinha da igreja da escola que eu frequentava, 

que duas vezes ao ano Dona Carmosa ou outra pessoa, havia batido folhas em mim, 

ou que minha mãe já havia me levado para conversar com o caboclo (incorporado em 

Dona Preta) por duas vezes. Era difícil assumir que eu ia à trezena de Santo Antônio, 

                                            
1 Agnaldo Siri Azevedo dirigiu 22 filmes, todos em curta-metragem: Dança Negra (1969), Sem Saída 
(1973), O boca do inferno (1974), As Phylarmônicas (1975), Cabonado ou xique-xique de Andaraí: a 
cidade fantasma (1976), Creio em Ti, São Jorge dos Ilhéus (1977), O mundo de seu Nestor (1978), a 
volta do boca (1978), Anistia (1979), A zabiapunga de Cairú, festança de cultura (1980), Suíte Bahia 
(1983), Memórias de Deus e o Diabo em Monte Santo e Corcorobó (1984), Sertão do Conselheiro 
(1984), Não Houve tempo sequer para lágrimas (1985), Por que só Tatuí (1987), Adeus Rodelas (1988), 
Calazans Neto, Mestre na arte e na vida (1989), A chuva que vem do chão (1990), Fragmentos (1992), 
Uma vocação (1995) e O capeta Carybé (1996). O banco de dados da Filmografia baiana registra o 
filme Romaria no Nordeste (1960) como dirigido por Agnaldo Siri, cuja referência é o livro de André 
Setaro, Panorama do cinema baiano. Não há outras referências, contudo, a este filme em outros bancos 
de dados. As fontes consultadas afirmam que o primeiro filme de Siri foi Dança Negra. 
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no bairro da liberdade, onde rezas misturavam-se com música e dança, e o evento 

religioso era só festa. Estas lembranças, entre outras, me remetem imediatamente 

aos conturbados anos 1990, última década de vida de “”Siri”. 

Minha experiência enquanto soteropolitano foi determinante na hora de cons-

truir o objeto de pesquisa. Quando ao término da graduação, e com a necessidade de 

construção de um projeto, já havia decidido investigar a “identidade baiana” represen-

tada em filmes na década de 1990 produzidos na Bahia. A escolha foi baseada em 

duas inquietações. Primeiro, o questionamento constante de minha identidade de so-

teropolitano. Sempre me perguntavam se eu havia ido ao mercado do peixe, se eu já 

tinha tomado cachaça na Feira de São Joaquim e até mesmo falavam que meu sota-

que não era pertencente à cidade. Além disso, toda vez que subia o Largo do Pelou-

rinho com meu pai, um vendedor de fitas do Bomfim me parava e perguntava se eu 

estava gostando da visita, ou seja, eu havia sido confundido com um turista. Com o 

tempo transformou-se em anedota e brincadeira, “será que alguém vai lhe parar, bai-

ano?”, que sempre deixava um incomodo e mal-estar. Na minha cabeça, eu era tão 

soteropolitano quanto qualquer outro, mas havia certas “exigências” que me eram es-

tranhas e não sabia ao certo de onde vinham. A segunda inquietação estava relacio-

nada aos filmes baianos. Sempre fui admirador de sétima arte. Ao chegar no curso de 

história, descobri uma infinidade de filmes, na modesta cinemateca da biblioteca. Mas, 

havia um questionamento: não haviam outras produções baianas para além de Glau-

ber Rocha?  

Estas inquietações me vieram à mente quando a professora de Oficina de Pro-

jeto perguntou o que gostaríamos de pesquisar. Eu respondi que gostaria de investigar 

sobre a história do cinema. Sem querer, senti um calafrio, pois todos que estavam ao 

nosso redor começaram a me olhar. Gosto de todos os meus colegas de graduação, 

mas aquele momento foi bastante constrangedor. A professora foi bastante honesta e 

disse que a única referência que havia disso era sobre um tal de “Marc Ferro”2. Indicou 

que fosse à biblioteca e ao laboratório de informática, e começasse um levantamento 

de fontes e de bibliografia. Era o ano de 2004, e eu não retornei mais às aulas de 

                                            
2 Durante muito tempo meus professores insistiram que eu deveria ler o artigo “O filme: uma contra-
análise da sociedade?, escrito por Marc Ferro, e editado no Brasil na coletânea de artigos organizada 
por Jacques LeGoff, História: Novos Objetos, lançada pela editora Francisco Alves no final da década 
de 1970. 
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oficina de pesquisa. Entretanto, o fim do curso estava se aproximando e precisava 

escrever um projeto para ser aprovado. 

Após um levantamento inicial, realizado no final de 2005, encontrei a página 

digital (sítio eletrônico) da Associação Baiana de Cinema e Vídeo, onde Jorge Alfredo 

Guimarães listava uma série de curtas do que ele batizou de “novíssima onda baiana”. 

Para minha surpresa, a maioria dos filmes produzidos eram curtas-metragens e pou-

quíssimos conhecidos pelo menos para mim. Busquei em diversas instituições de Sal-

vador, quando me foi indicado por uma funcionária da Fundação Cultural do Estado 

da Bahia que procurasse a Diretoria de Audiovisual (DIMAS). Chegando lá, uma se-

nhora simpática estava trabalhando num ambiente extremamente caótico: pilhas de 

cartazes de filmes ao fundo da sala, com três mesas de escritório à frente. Papéis, 

muitos papéis. Expliquei-lhe o que estava procurando, os curtas indicados por Jorge 

Alfredo, e ela trouxe um catálogo, onde buscou cada nome. O resultado de cada busca 

gerava uma resposta negativa. No penúltimo nome, “O Capeta Carybé, tem?”, ela 

disse que estava presente em uma fita de vídeo, que havia sido gravada a partir de 

um programa transmitido pela Televisão Educativa do Estado da Bahia (TVE/BA). 

Após a primeira afirmativa, depois de tantos “nãos”, disse que gostaria de assistir ao 

filme, já que este seria breve, com um pouco mais de vinte minutos de duração. Ela 

me apontou uma saleta, onde podiam se encontrar mais cartazes, um videocassete e 

uma televisão. A funcionária chegou com a fita, avançou até o momento do filme, deu 

uma pausa e disse: “começa aqui”! Escrevendo estas linhas, que me obrigaram a 

relembrar estes momentos, pude perceber o quão simbólico foi a fala daquela se-

nhora. Fui outras vezes ao DIMAS, ao longo dos anos, e nunca mais a encontrei, nem 

me recordo ao certo seu nome. Mas ela tinha razão, começava ali uma jornada a qual 

este trabalho é sua conclusão (provisória, talvez?). Nosso encontro aconteceu no lon-

gínquo verão do ano de 2006.  

Ao assistir a fita, meu cabeça estalou, de várias formas diferentes. Até então, 

nunca havia ouvido falar em Carybé, muitos menos de um diretor de documentários 

que se chamava “Siri”. O único conhecido era Jorge Amado, que não era lido, mas 

muito falado. Até aquele momento, eu particularmente só havia lido um livro dele, Ju-

biabá. Lembro-me bem de que muito do que o romancista narrou me era familiar. O 

filme, contudo, me apresentou uma dimensão nova. Eu nunca escutei falar em 

Carybé, mas já tinha visto muitas daquelas obras mostradas no filme. Inclusive, fiquei 

impressionado com a quantidade de obras produzidas. Após o êxtase inicial, com a 
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identificação de tantas coisas que me eram familiares, o narrador anuncia, no final do 

filme, que a Bahia estava sendo assassinada, que tudo aquilo de certa maneira estava 

se perdendo. “Como assim?”, pensei. “Algo deve estar errado, a Bahia não pode estar 

morrendo”. Então, para mim, apresentou-se a “morte da Bahia” como um problema 

inicial. 

Daquela experiência na graduação, produzi um projeto que busca investigar a 

identidade baiana, ou como é conhecida por alguns, a “baianidade”, que foi apresen-

tado ao processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em História da Universi-

dade Federal de São Paulo. O título era “A Bahia e os baianos na morte do cinema: 

representações no documentário O Capeta Carybé”. Este objeto, extremante alicer-

çado sob o conceito de identidade, foi esquecido no mesmo momento em que fui 

aprovado, pois Exu bagunçou todos os meus caminhos e me fez seguir por outros. 

A primeira dificuldade foi justamente trabalhar historicamente com um conceito 

pré-determinado. Os conceitos, no geram, devem subsidiar a interpretação dos dados 

e não o contrário. E foi neste momento, de angustia e indefinições, que a cidade apa-

receu. Estou falando da cidade da Bahia, aquelas de muitos nomes, cuja fundação é 

atribuída a Tomé de Souza, palco da história que foi narrada aqui. Salvador foi inspi-

ração para pessoas de todas as partes do mundo, que fixaram ali residência ou que 

estavam apenas de passagem. Local de guerras e conflitos, de paixões e da emanci-

pação política do Brasil. Assim, as representações da cidade do Salvador emergiram 

como objeto de pesquisa3. 

Se pararmos para pensar, foi isso que Jorge Amado, Carybé e Agnaldo “Siri” 

Azevedo fizeram ao longo de sua trajetória. O Capeta Carybé apresenta-se como uma 

fonte importante, não por que é o último filme do documentarista, mas por que sintetiza 

as obras destes três homens, que vivenciaram os movimentos do século XX, cruzando 

as fronteiras dos países e das linguagens artísticas. Eles buscaram imortalizar suas 

impressões e o mundo que os rodeavam, mas ninguém escapa assim tão fácil aos 

movimentos do tempo. Assim, não era qualquer Bahia que eu estava buscando inves-

tigar, mas aquela que era referência para “Siri” e os sujeitos que ele teve como inspi-

ração. E este foi o primeiro distanciamento: saber diferir a Bahia de “Siri” da minha 

própria. Então, “A Bahia de Agnaldo “Siri” Azevedo entre sujeitos, linguagens e tem-

poralidades” surgiu da compreensão de que as representações da cidade do Salvador 

                                            
3 Os questionamentos e reflexões foram provocados principalmente pelas conversas com meu orienta-
dor, Alexandre Pianelli Godoy. 
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foram produzidas a partir da experiência dele pela cidade e do seu contato com as 

referências artísticas que o precedeu. Partimos da compreensão de que, tanto o livro 

de Jorge Amado quanto as obras plásticas de Carybé não podem ser dissociados da 

análise do documentário, pois devem ser vistas concomitantemente como linguagens 

que são (re)traduzidas para a narrativa fílmica, mas principalmente como representa-

ções escrita e artística desses sujeitos históricos e suas temporalidades, os quais fo-

ram deslocados historicamente para constituir uma visão da cidade de Salvador e de 

seus habitantes manejados pela lente do cineasta a partir do seu tempo presente. 

Neste sentido, deslocar ou (re)traduzir tem a função de captar o modo como as ima-

gens em movimento do cinema são construídas em uma narrativa e descobrir as tem-

poralidades que a engendram, isto é, qualificar o documentário como uma película do 

e no tempo. 

Entendemos que as representações, particularmente as produzidas pelos fil-

mes, formam um campo complexo, contraditório e relacional. Sendo assim, o conceito 

de representação é compreendido como uma construção social e simbólica que visa 

representar algo ausente, no caso, o jogo constante entre partes visíveis e não visíveis 

no documentário. Estas estão ligadas às práticas, que são as formas pelas quais os 

diversos grupos se pensam numa determinada historicidade. As representações são 

formas socialmente disseminadas, fazendo parte de um jogo no qual os diversos gru-

pos humanos lutam pelo domínio de se auto representarem firmando e impondo sua 

diferença frente a outros grupos (CHARTIER, 1991; GINZBURG, 2001). 

Nesse cenário de representações em disputa, Agnaldo “Siri” Azevedo estava 

cindido entre os dois momentos históricos ao qual pertenceu: o da geração artística, 

política e intelectual que o formou; e, o do discurso narrativo que atende às demandas 

do presente no momento da produção do documentário. Afirmamos aqui que essas 

representações estão condensadas no produto final e devem ser analisadas dentro 

de um escopo temporal mais amplo que não se restringem ao tempo presente da 

produção/exibição fílmica nos anos 1990, mas estão contidas na sua própria trajetória 

social e artística na cidade de Salvador desde os anos 1950 e nas referências culturais 

que o engendraram, que incluem Jorge Amado e Carybé. 

Ao ler Guimaraes (2017), observamos registros que os cineastas iniciaram um 

novo “ciclo” histórico de produção cinematográfica nos anos 1990, de modo a refletir 
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sobre a Bahia e os baianos, foi denominado “Novíssima Onda Baiana”4. Todavia, é 

preciso questionar o uso desses conceitos desprovidos de historicidade que tendem 

a todo o momento fundar “o novo” ou “a novidade” e apagar trajetórias sociais, artísti-

cas e intelectuais distintas e homogeneizar as particularidades históricas desses cine-

astas envolvidos nesse processo. Isto se deve em parte porque a crítica cinematográ-

fica costuma restringir a análise de filmes às questões técnicas e estéticas em uma 

perspectiva sincrônica, ignorando, ou melhor, separando tais questões de outros as-

pectos sociais, políticos e culturais de uma temporalidade mais longa ou diacrônica e 

dentro de uma perspectiva simplificada do tempo dispondo as produções fílmicas de 

maneira linear ou agrupadas em escolas ou correntes estéticas pré-fixadas, sem fazer 

o devido escrutínio de sua historicidade. 

A partir dessa compreensão, este trabalho visou, portanto, desvendar aquilo 

que está condensado na narrativa do documentarista e que não se mostra facilmente 

para o espectador, ou seja, os deslocamentos narrativos entre os sujeitos envolvidos 

(Jorge Amado, Carybé e Agnaldo “Siri” Azevedo), as linguagens que foram mobiliza-

das (artes plásticas, cinema e literatura) e as temporalidades que qualificam e expres-

sam outras representações sobre a cidade de Salvador e de seus moradores. Ao 

longo do texto, nossa intenção foi perceber de que forma no documentário prevaleceu 

uma visão particularizada que se tornou sinônimo de uma generalização identitária 

sobre a Bahia e dos baianos. Para tal, utilizamos da reconstituição diacrônica dos 

elementos que compõem o filme. 

Não se trata aqui reforçar tal identidade ou tentar desconstruí-la, mas o de com-

preender sua montagem em uma perspectiva histórica que mostre outras representa-

ções da cidade de Salvador que estão contidas no documentário que não vieram à 

tona dado o direcionamento visível do documentário na constituição de uma ilusão 

narrativa identitária sobre a Bahia e os baianos. Tal narrativa se dissocia dos aspectos 

não visíveis mais diretamente ligados à técnica cinematográfica como o movimento 

da câmera, sonorização, narração em voz over entre outros elementos fílmicos que 

indicam como as representações plurais da cidade de Salvador e seus habitantes fo-

ram apagadas ainda que estejam presentes no material fílmico burilado pelo cineasta. 

                                            
4 Acreditamos que Guimarães, ao nomear esta nova etapa da produção de filmes na Bahia, utilizou a 
mesma lógica histórica presente no estudo da historiadora Maria do Socorro Silva Carvalho, Nova onda 
Baiana: cinema na Bahia 1956-1964 (Cf. CARVALHO, 2003). Assim, o uso da expressão “novíssima 
onda” sugere um novo ciclo de produção, ligado a uma estrutura de compreensão da história do cinema 
brasileiro (Cf. SCHVARZMAN, 2008).  
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Assim, o documentário O capeta Carybé se constitui como a fonte principal da pes-

quisa, entretanto, lançamos mão de artigos jornalísticos, memórias e críticas cinema-

tográficas, além de outros filmes do documentarista, para recompor esta trama. 

 

Os percursos metodológicos construídos 
 

Após os debates iniciais, o campo historiográfico que estuda a relação Cinema-

História foi desenvolvendo pesquisas, amadurecendo teórica e metodologicamente. 

Neste início de século, encontramos os estudos desenvolvidos por Michele Lagny 

(1997; 2006), Eduardo Morettin (2007; 2013), Marcos Napolitano (2005), Sheila 

Schvarzman (2004; 2017) e Jorge Nóvoa (2008). Todos estes historiadores utilizaram 

na pesquisa historiográfica filmes enquanto fontes principais de seus estudos. Entre-

tanto, a análise fílmica não se centra apenas na análise da forma artísticas. Assim 

como os autores acima mencionados, busquei estabelecer relações sociais entre a 

forma do filme, seus temas, com o respectivo contexto sociocultural. Já outros histori-

adores abordam a questão da relação cinema-história a partir da história do cinema, 

enfatizando a trajetória de artistas e grupos sociais e sua relação com a atividade 

cinematográfica, seja na realização, em festivais ou em seu relacionamento com o 

Estado. Nesse sentido, busquei me aproximar dos procedimentos historiográficos 

adotados por Mariana Villaça (2006) e Izabel de Fátima Melo (2009). 

Estes autores e autoras não consideram suas pesquisas partindo de um con-

texto prévio. Iniciam suas reflexões partindo dos próprios filmes, construindo a trama 

a partir de suas problematizações, ou seja, os filmes não são considerados apenas 

exemplos comprobatórios de uma realidade histórica. Segundo Eduardo Morettin, 

O filme possui um movimento que lhe é próprio, e cabe ao estudioso 
identificar o seu fluxo e refluxo. É importante, portanto, para que pos-
samos apreender o sentido produzido pela obra, refazer o caminho 
trilhado pela narrativa e reconhecer a área a ser percorrida a fim de 
compreender as opções que foram feitas e as que foram deixadas de 
lado no decorrer de seu trajeto. [...] Se não conseguirmos identificar, 
através da análise fílmica, o discurso que a obra cinematográfica cons-
trói sobre a sociedade na qual se insere, apontando para suas ambi-
guidades, incertezas e tensões, o cinema perde a sua efetiva dimen-
são de fonte histórica (MORETTIN, 2007, p. 62-64) 

Além disso, esses autores compreendem que um filme não deve ser a única 

fonte de pesquisa, buscando dialogar com jornais, revistas, escritos de cineastas e 
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outros documentos imagéticos (cartazes de exibição, folhetos de divulgação e fotos, 

por exemplo). 

Esta nossa proposta pretende aproximar a relação entre cinema-história com a 

história do cinema, no sentido de contribuir para uma história cultural do cinema do-

cumentário, utilizando a fonte fílmica e seu diálogo com as outras linguagens artísti-

cas, como artes plásticas, músicas e literatura, que serviram como referências. Assim, 

vemos o filme não como um elemento isolado temporalmente, mas uma fonte na qual 

se confluem diversas temporalidades, assim como representações. Pretende contri-

buir para estes estudos por meio da inserção na cidade de Salvador, bem como sobre 

a história da cidade no período republicano. 

Nossa investida também dialoga com os estudos historiográficos desenvolvidos 

mais recentemente na Bahia. Verificamos um aumento de estudos que utilizam filmes 

como fonte histórica, bem como intelectuais baianos que estão ingressos nesse pro-

cesso. Assim, obras como Fazendo fita (FONSECA, 2000), Imagens de um tempo em 

movimento (CARVALHO, 1999), Nova onda baiana (CARVALHO, 2003), Moderni-

dade Negociada (BORGES, 2003) e Cinema é mais do que filme (MELO, 2009) de-

monstram que cada vez mais historiadores estão sensíveis à utilização dos filmes en-

quanto fonte e do cinema enquanto objeto de estudo. “A fonte fílmica, que integra ao 

discurso verbal as dimensões da visualidade e da oralidade, enquadrando-se compre-

ensível em um movimento de expansão de temáticas e de possibilidades de novas 

fontes historiográficas” (BARROS, 2008, p. 48). 

A historiografia do cinema na Bahia encontra-se fragmentada. Uma grande sín-

tese foi elaborada pelo crítico de cinema André Setaro no livro organizado por Fernão 

Pessoa Ramos e Luis Felipe Miranda, Enciclopédia do Cinema Brasileiro, no verbete 

“Cinema Baiano” (SETARO, 2004, p. 135-136). Em 2012, a Fundação Cultural do Es-

tado da Bahia (FUNCEB), através da Diretoria de Audiovisual (DIMAS) relançou Pa-

norama no cinema baiano, escrito por André Setaro na década de 1970, com uma 

breve atualização da trajetória do cinema na Bahia entre as décadas de 1950 e o início 

dos anos 2000 (SETARO, 2012).  

A pesquisa de Maria do Socorro Carvalho tem foco direcionado ao ciclo de pro-

dução de filmes conhecido como nova onda baiana, uma alusão explícita à nouvelle 

vague francesa (CARVALHO, 2003). A autora analisa os filmes produzidos entre 1958 

a 1962, entrelaçando o contexto social, econômico e cultural de produção dos filmes, 

destacando acerca da recepção destes filmes em Salvador e em outras praças. A 
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mais recente produção sobre cinema em universidades baianas reside nos estudos 

sobre as Jornadas de Cinema na Bahia nos anos 1970 (MELO, 2009). 

 Já o estudo realizado por Rinaldo César Leite (LEITE, 2005) é o que mais se 

aproxima dos nossos objetivos. Em sua tese, Leite analisa fontes escritas, notada-

mente revistas, no período da Primeira República. Os grupos analisados eram ligados 

às elites econômicas e políticas, produtores de representações sobre a grandeza pre-

térita e os infortúnios da Republica na Bahia. Ele identifica as dificuldades de definição 

num processo de transformações em que não há um domínio nem político nem eco-

nômico da antiga província, agora estado. A aproximação reside nos discursos sobre 

a Bahia que, no começo do século XX, a apontavam como o local onde o Brasil nasceu 

(Bahia mater), onde os principais intelectuais políticos e diplomáticos do império sur-

giram (Atenas brasileira) e na forma como essas representações foram utilizadas, num 

momento de declínio político-econômico do estado, frente à ascensão da República, 

em que outros atores políticos tiveram protagonismo nos estados de São Paulo e Mi-

nas Gerais. 

A busca de referenciais simbólicos (representações) para indicar a “injustiça 

histórica” para com a Bahia nortearam os sujeitos estudados por Leite, assim como 

para os sujeitos que pretendo pesquisar. Até que ponto esse discurso da “injustiça 

histórica” pode ter incidido sobre a geração intelectual e artística de Agnaldo “Siri” 

Azevedo a partir dos anos 1930? Esperamos que ao desenvolver nossa análise isso 

nos favoreça chegar a respostas para tal indagação, pois compreendemos que as 

construções de pensamento em uma produção sociocultural podem remeter às muitas 

fontes que exercem influência sobre o produtor, bem como ele pode utilizar/decidir o 

que irá valorizar em sua produção. 

Por fim, o trabalho de Agnes Mariano (MARIANO, 2009), embora não investi-

gue o cinema, analisa letras de música que são dedicadas à Bahia e aos baianos 

problematizando as peculiaridades baianas e suas transformações ao longo do século 

XX. A importância desta pesquisa reside na contextualização das composições musi-

cais e, apesar de afastar-se de um método histórico na sua análise, contribui para 

pensarmos a utilização das músicas na construção das produções do cinema baiano. 
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 Utilizamos como fonte principal o documentário O Capeta Carybé, dirigido por 

Agnaldo “Siri” Azevedo e lançado no ano de 1996, e trata da biografia do artista plás-

tico Carybé5. O documentário é um gênero fílmico que aborda o mundo em que vive-

mos, e não um mundo imaginado pela mente de algum cineasta. Apesar de alguns 

elementos em comum com o cinema de ficção, como roteiro, encenação e reconsti-

tuição, eles representam de forma tangível aspectos de um mundo que já ocupamos 

e compartilhamos, isto é, a proposta do documentário é trabalhar com o mundo histó-

rico. Nesta perspectiva, todo filme é um documentário, sendo que uns tem como ob-

jetivo a satisfação de desejos e outros a representação social do mundo histórico, que 

é a forma como encaramos o que seja um documentário neste trabalho. Compreen-

demos, então, que os documentários muitas vezes são construções que visam pro-

porcionar uma leitura da realidade social, muitas vezes com o objetivo de nela inter-

ferir. Segundo Bill Nichols, “o vínculo entre o documentário e o mundo histórico é forte 

e profundo. O documentário acrescenta uma nova dimensão à memória popular e à 

história social” (NICHOLS, 2005a, p. 27). 

Perceber o documentário enquanto um filme, cujo objetivo é a representação 

do mundo social e histórico ao qual vivemos e compartilhamos, é interpretá-lo a partir 

de sua historicidade por meio da busca de referências sobre sua constituição. Temos 

de salientar também que, durante muito tempo na historiografia (considerando as 

perspectivas de Marc Ferro), a análise fílmica centrou-se na narrativa dos filmes, as-

sociando a narrativa desenvolvida através das imagens fílmicas, isto é, a mensagem 

final, com os processos sociais, econômicos e culturais através do tempo. Outros as-

pectos, contudo, devem ser valorizados, pois os artistas constroem a narrativa de uma 

“forma”. Compreender as formas que os cineastas elaboram suas narrativas é tão 

importante quanto destacar a narrativa em si: é reconhecer que as formas possuem 

uma historicidade, uma vez que atribuem sentido àquilo que será transmitido. Um filme 

é uma forma artística no tempo bem como as formas e os “conteúdos”, os quais cons-

tituem uma unidade intrinsicamente vinculados. 

Os documentários não devem ser encarados como produções concebidas 

como pura abstração, nem pura subjetividade. Eles são construções que expressam, 

“inscrevem” valores (éticos, estéticos, políticos), visões de mundo individuais e coleti-

vas, bem como modos de produção (industrial cultural, cultura de massa, sociedade 

                                            
5 Segundo Carolina Ruiz de Macedo, a maior quantidade de documentários produzidos na Bahia entre 
1990 e 2008 foram biografias (MACEDO, 2010, p. 105).  
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do espetáculo). Assim, as produções pertencentes ao gênero documentário se cons-

tituem intermediários de relações intersubjetivas, entre um cineasta e o espectador, 

cuja relação é determinada por fatores socioculturais que transcendem a vontade do 

realizador e dos produtores dos filmes. Entretanto, não podemos negar que dentro 

destas determinações, os cineastas e artistas possuem uma agência para escolherem 

suas abordagens. 

Considerando essa particularidade, trazemos aqui Amir Labaki e João Moreira 

Salles, dois sujeitos que participam dos movimentos contemporâneos do documentá-

rio no campo cinematográfico brasileiro. Eles foram questionados sobre as fronteiras 

do filme documentário pelo caderno +Mais, do jornal Folha de São Paulo. Foram-lhes 

dirigidas a seguinte questão: “quais os limites da objetividade do documentário?”. Ao 

que Amir Labaki responde que: 

a objetividade é uma utopia a perseguir para o jornalismo [ou para a 
história, talvez?], seja escrito ou audiovisual, mas não para o docu-
mentário. O cinema não-ficcional é uma obra de arte que carrega a 
visão de mundo de seu criador, tanto quanto qualquer filme de ficção 
esteticamente engajado. Exige-se a busca de objetividade de uma re-
portagem da CNN ou de um especial da BBC, mas não de um docu-
mentário de Johan van der Keuken, de Frederick Wiseman ou de Ge-
raldo Sarno. O compromisso aqui é com algo mais difuso e complexo 
do que a mera "objetividade". O documentarista procura ser fiel a um 
só tempo à sua verdade e à verdade dos personagens e situações 
filmadas. E, como dizia Oscar Wilde, a verdade pura e simples rara-
mente é pura e jamais simples. Não se busca um recorte pretensa-
mente objetivo ou neutro do mundo. O documentário oferta-nos, isso 
sim, um mundo novo, forjado no embate entre a realidade filmada e a 
sensibilidade de um cineasta. A vanguarda do documentário contem-
porâneo trabalha explicitamente esse enfrentamento (Amir Labaki. “+ 
3 questões sobre o documentário”. Caderno +mais. Folha de São 
Paulo. 04 de março de 2001. Disponível em < http://www1.fo-
lha.uol.com.br/fsp/mais/fs0403200102.htm, Acesso em 30/06/2017.) 

João Moreira Salles, também responde de forma similar a Amir Labaki, ressal-

tando os elementos autorais e a criação artística: 

essa é uma questão que atravessa toda a história do documentário. O 
gênero não teria evoluído não fosse essa eterna briga: interferir ou não 
interferir? Ou seja: trata-se de um problema fértil. Não fosse ele, não 
teríamos Jean Rouch (interferência), Vertov (não-interferência), Fla-
herty (interferência) ou todo o cinema direto (não-interferência). Dito 
isso, o fato de ter sido uma questão fértil não significa que ainda seja 
uma questão pertinente. Da mesma forma que estou disposto a ler 
qualquer livro de, digamos, Calvino, porque é de Calvino, verei qual-
quer filme do Coutinho, porque é do Coutinho. Não importa o assunto: 
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o que eu quero de um filme do Coutinho é saber como ele, Coutinho, 
percebe a realidade. Um documentário ou é autoral ou não é nada. 
Ninguém pode confundir um filme de Flaherty com um filme de Joris 
Ivens. Isso acontece porque Flaherty vê a realidade de forma inteira-
mente diferente de Ivens. A autoria é uma construção singular da rea-
lidade. Logo, é uma visão que me interessa porque nunca será a mi-
nha. É exatamente isso que espero de qualquer bom documentário: 
não apenas fatos, mas o acesso a outra maneira de ver.” (João Mo-
reira Salles. “+ 3 questões sobre o documentário”. Caderno +mais. Fo-
lha de São Paulo. 04 de março de 2001. Disponível em < 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs0403200102.htm>. Acesso 
em 30/06/2017.) 

À despeito das questões ideológicas, como a defesa do autorismo, as interpre-

tações conferidas pelos documentaristas acima citados, no início do século XXI, nos 

auxiliam na compreensão dos movimentos quanto à construção da produção do gê-

nero documentário de forma retrospectiva, embora contemporânea, pois muito do que 

está presente nas suas falas, como veremos, está associado aos traços próprios da 

trajetória artística de Agnaldo “Siri” Azevedo. As respostas acima favorecem à apari-

ção de luzes iniciais que favorecem compreender quem foi e o que fez “Siri” entre os 

anos de 1950 e 1990. Entretanto, não utilizamos apenas O Capeta Carybé enquanto 

fonte fílmica. Também consultei seus outros curtas-metragens, todos documentários, 

para compreender seus temas e procedimentos estético-políticos. Isso me permitiu 

observar melhor o documentário principal. 

Os procedimentos estético-políticos de “Siri” levam a informações de como o 

artista pensava sobre a realidade à sua volta, suas concepções artísticas e ao seu 

posicionamento político. Para tal, ao assistir aos seus filmes, identifiquei suas conti-

nuidades e descontinuidades no tempo. Nem sempre, contudo, houve a possibilidade 

de analisar diretamente aos filmes. Sempre que possível, busquei outras fontes, ge-

ralmente jornalísticas, que escreveram sobre os filmes, noticiando sua trajetória em 

festivais, ou analisando a partir da crítica de arte, o desempenho de “Siri” enquanto 

diretor. Outro procedimento adotado foi buscar diretamente os textos, músicas e de-

senhos utilizados nos filmes buscando edições publicadas anteriormente à época de 

produção do filme. Desde modo, pretendi perceber as redes de circulação dos filmes 

e as referências culturais apropriadas. 

“Siri” tem um conjunto de documentários muito heterodoxo com 22 títulos ca-

talogados. Para identificação dos filmes associados à Agnaldo Azevedo, consultei três 
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bases de dados com informações filmografias: 1) Cinemateca Brasileira6; 2) Filmogra-

fia Baiana7; e, 3) Documentário Brasileiro8. Em relação ao acesso aos filmes, estes 

foram localizados na reserva técnica da Cinemateca Brasileira/SP, Cinemateca do 

MAM/RJ, Arquivo Nacional/RJ, CTAV/RJ e Diretoria de Audiovisual da Fundação Cul-

tural da Bahia (DIMAS)/BA. Apesar disso, o acesso à informação somente foi reali-

zado na Cinemateca Brasileira e no DIMAS. Nestes locais, os filmes haviam sido te-

lecinados9 e disponibilizados em mídia digital (DVD). Em outros, os filmes são con-

servados em películas e o acesso à informação fica prejudicado pela falta de equipa-

mento adequado à reprodução.  

Adotei a serialização dos filmes pela linha cronológica de lançamentos deles, 

para compreender as continuidades e descontinuidades presentes em sua obra. A 

partir da leitura de Michele Lagny, entendo que este método desconsidera uma ques-

tão importante. A organização cronológica dos filmes em uma linha reta de lança-

mento é uma organização arbitrária, isto é, segue os propósitos da pesquisa, mas nem 

sempre obedece aos movimentos temporais próprios de produção (LAGNY, 1997, p. 

141). Muitas vezes, por causa dos recursos escassos, e das dificuldades inerentes ao 

processo de montagem, material de um filme era reutilizado em outros filmes, como é 

o caso de Sertão do Conselheiro e Memórias de Deus e o Diabo na Terra do Sol.  

Não posso afirmar, nestes casos, que o ano de lançamento diz muito sobre os 

filmes, mas que o contexto de filmagem deve ser considerado também. Um filme ge-

ralmente é transpassado por diversas temporalidades. Isto quer dizer, que não apenas 

seu tempo de produção deva ser considerado. Cada filme possui uma duração que 

lhe dá identidade, por isso utilizamos sempre as denominações, curta, média e longa-

metragem. No caso dos curtas, esse tempo não ultrapassa os trinta minutos.  

Também os livros escritos por Carybé (Sete Portas da Bahia) e Jorge Amado 

(O Capeta Carybé, A Bahia de Todos-os-Santos: guia de ruas e mistérios) foram utili-

zados como fontes auxiliares à análise dos filmes. Nos créditos inicias do documentá-

rio, é dito que o filme é “inspirado em livro homônimo de Jorge Amado”. Entretanto, 

segundo reportagem do jornal A tarde, 

                                            
6 http://cinemateca.gov.br 
7 http://www.filmografiabaiana.com.br 
8 http://documentariobrasileiro.org 
9 Quando um filme é transferido de um suporte para outro, neste caso, da película para mídia digital 
(DVD). 
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o roteiro, de Agnaldo Siri e Chico Drummond, também produtor, se 
baseia no livro homônimo de Jorge Amado, no livro Sete Portas da 
Bahia – com reproduções de obras e textos do artista – e na publi-
cação “Carybé”, editada pela Fundação Odebrecht” (Mestre Carybé, 
vira astro em documentário de Siri. A tarde. 26 de agosto de 1995, p. 
8, grifo nosso) 

Identificamos que outros livros fizeram parte da composição do documentário, 

sendo os três já apontados pela reportagem acima. Os textos que integram estes li-

vros serviram de referência para “Siri” compor dois personagens narradores: Jorge 

Amado, interpretado por Harildo Deda; e, Carybé, interpretado por Nelson Dantas. O 

texto foi interpretado por estes atores como se fossem faladas pelos sujeitos que lhe 

são referência. Assim, o romancista e o artista plástico eram “escutados” a partir de 

seus respectivos escritos. 

O primeiro destes livros, o homônimo, foi lançado pela editora Berlendis e Ver-

tecchia em 1986, e é dedicado às crianças e adolescentes, dentro de uma perspectiva 

arte-educativa10. É composto de duas partes entrelaçadas. A primeira parte é com-

posta por um relato biográfico e artístico elaborado por Jorge Amado. A segunda parte 

é composta pela seleção de 28 obras de Carybé. O relato é utilizado para construir a 

fala do personagem-narrador Jorge Amado no documentário. O livro O Capeta 

Carybé, mais do que se constituir em estudo biográfico, é um misto de memórias da 

convivência dos artistas pela cidade de Salvador e a obra de Carybé uma tipificação 

da cultura que nada fica a dever a um belo cartão postal comentado e ricamente ilus-

trado como se suas obras materializassem a “alma” da Bahia e dos baianos. 

                                            
10 Arte-Educação é outra expressão usada para designar o ensino das artes sob o ponto de vista pe-
dagógico e escolar. Está ligado intimamente à realidade do ensino de artes em escolas de ensino bá-
sico. A proposta da editora é estabelecer um livro paradidático, que possa ser utilizado em contexto 
escolar, como suporte às aulas de artes. No final da década de 1980 o ensino de artes no Brasil passava 
por diversas dificuldades, como nos aponta Ana Mae Barbosa. Segundo a autora, “apreciação artística 
e história da arte não têm lugar na escola. As únicas imagens na sala de aula são as imagens ruins 
dos livros didáticos, as imagens das folhas de colorir, e no melhor dos casos, as imagens produzidas 
pelas próprias crianças. Mesmo os livros didáticos são raramente oferecidos às crianças porque elas 
não têm dinheiro para comprar livros. O professor tem sua cópia e segue os exercícios propostos pelo 
livro didático com as crianças. Visitas a exposições são raras e em geral pobremente preparadas. [...] 
A viagem de ônibus é mais significativa para as crianças do que a apreciação das obras de arte. A fonte 
mais frequente de imagens para as crianças é a TV, os fracos padrões dos desenhos para colorir e 
cartazes pela cidade (outdoors). As crianças de escolas públicas, na sua grande maioria, não têm re-
vistas em casa, sendo o acesso à TV mais frequente e mesmo que não se tenha o aparelho em casa, 
há a possibilidade do acesso a algum tipo de TV comunitária” (BARBOSA, 1989, p. 147). Assim, a 
proposta do livro, e da coleção de maneira geral, pretendia sanar a lacuna editorial na realidade escolar 
brasileira. Também devemos destacar, que algumas dessas obras, pela primeira vez, estavam impres-
sas em livro dedicado ao grande público. O catálogo, Carybé, organizado por Bruno Fürrer, só seria 
lançado em 1989. 
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O segundo é o livro Sete Portas da Bahia, não creditado pelo filme, que possui 

uma trajetória singular. Sua primeira edição foi em 1962, pela editora Martins. Entre-

tanto, o livro é uma compilação de uma publicação anterior, a Coleção Recôncavo, 

um conjunto com 272 desenhos distribuídos em dez volumes temáticos: A pesca do 

xaréu, O Pelourinho, O jogo da Capoeira, Feira de Água de Meninos, Festa do Bom-

fim, Conceição da Praia, Festa de Yemanjá, Rampa do Mercado, Temas de Candom-

blé e Orixás. Contava também com textos de Carybé e de intelectuais baianos, como 

Odorico Tavares, Wilson Rocha, Vasconcellos Maia, José Pedreira, Carlos Eduardo e 

Pierre Verger. Teve duas edições, sendo a primeira publicada em 1951 pela editora 

Livraria Turista e, a segunda, em 1955 pela editora Progresso. Mas, no início da dé-

cada de 1960, a editora de Jorge Amado, Martins, resolveu publicar os dez volumes 

em um único, que recebeu o sugestivo título de Sete Portas da Bahia. Quando da 

falência da Martins, o livro passou a ser fazer parte do catálogo da Editora Record11. 

Na compilação, todos os textos foram escritos por Carybé e estes foram utilizados por 

“Siri” para construir a fala do personagem-narrador “Carybé”. Também foi utilizado 

para compor a fala da personagem Carybé outro livro, uma edição patrocinada pela 

Odebrecht e organizada por Bruno Fürrer em 1989, intitulada Carybé, onde podemos 

encontrar vários relatos, inclusive do próprio artista plástico, constituindo-se, até en-

tão, importante catálogo com sua obra12.  

Identifiquei também que algumas informações presentes no documentário não 

estavam presentes nesses três livros, o que nos fez considerar buscar outras possí-

veis referências utilizadas por “Siri”. Identificamos, para além das citadas pela repor-

tagem do jornal A tarde, outras duas publicações que forma utilizadas para a constru-

ção das falas dos narradores no filme, notadamente do personagem Jorge Amado. A 

primeira, é o guia Bahia de Todos dos Santos, escrito por Jorge Amado, cuja primeira 

edição é de 1945. E a segunda, é o texto de Jacob Klintowitz sobre Carybé para o 

catálogo da XII Bienal de São Paulo de 1973. 

Outra importante fonte para este trabalho foi a entrevista de Agnaldo “Siri” Aze-

vedo ao pesquisador José Marinho, publicada no livro Um discreto olhar: seis cineas-

tas baianos (1950-1980). A entrevista foi realizada provavelmente entre 1977 e 1980. 

                                            
11 Sobre a trajetória da editora Martins e a liquidação de seu catálogo, Cf. HALLEWELL, Laurence. José 
de Barros Martins. In: ____. O livro no Brasil: Sua História. 3. ed. São Paulo: Editora da Universidade 
de São Paulo, 2012. p. 551-566. 
12 A personagem-narrador Carybé, além de ter suas falas construídas com textos do livro Sete Portas 
da Bahia, também utiliza trechos do livro Carybé, organizado por Bruno Fürrer em 1989. 
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Nela encontramos muitas informações sobre os filmes realizados por “Siri” entre os 

anos 1960 e 1970, além do contexto cultural dentro do campo cinematográfico em 

Salvador e Rio de Janeiro. Como não encontramos entrevistas do documentarista nos 

jornais consultados, esta é uma fonte fundamental, não apenas para reconstruir a 

trama de “Siri” dentro das instituições culturais da Bahia como de outros cineastas 

também. Evidentemente, trata-se de reconstrução a partir da memória, o que exige 

de nós muito cuidado com as afirmações, pois há uma evidente vontade de constitui-

ção de uma memória sobre os acontecimentos passados, permeadas pelo jogo entre 

a lembrança e o esquecimento. Estive atento a estes movimentos quando da análise 

da entrevista. 

No documentário, a “crítica social” se torna a defesa de uma nostalgia da pu-

reza regional baseado numa livre adaptação do livro de Jorge Amado, que trata da 

biografia de Carybé. Expressando as contradições da década de 1990 no Brasil, a 

denúncia ao desparecimento da “cultura baiana” e da homogeneização mercadológica 

da cidade se vale de uma defesa da autenticação dessa cultura como aquela que 

deveria ser consumida e esperada pelo “turista-espectador” na cidade-documentário 

do cineasta. Deste ponto de vista, o documentário é fiel ao eixo narrativo do livro, mas 

sofre refrações ao ser traduzido à linguagem cinematográfica. São essas refrações 

que nos permitiram investigar as relações e contradições entre eixo narrativo (visível) 

e eixo técnico-audiovisual (invisível) de modo a trazer outras representações da ci-

dade de Salvador e de seus moradores que estão contidos no documentário, mas 

foram apagados na produção final de sua composição.  

Ainda que não adote a postura de tomar o cinema como um reflexo de um 

“contexto” que lhe é exterior ou de uma “autoria” impositiva que comandaria todo cir-

cuito interno de sua obra, por um lado, o cinema é produtor de uma realidade que 

carrega consigo experiências reelaboradas do social que extrapolam os limites dos 

horizontes de compreensão de uma época que permitem uma nova leitura no tempo. 

Por outro, levar em consideração os fatores sociais da produção fílmica que transcen-

dem a simples vontade individual do seu produtor balizando essa nova leitura no 

tempo é imprescindível para não a tornar arbitrária ou anacrônica. 

Nestes filmes, muitas vezes, Agnaldo “Siri” Azevedo utilizava acontecimentos 

ligados à cultura popular, aos poetas e aos artistas plásticos. A análise das fontes de 

pesquisa expõe a preocupação para com a representação da Bahia, da sua gente e 

cultura como questão central que percorre sua produção cinematográfica, composta 
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(em grande parte) por documentários de curta-metragem. Tal identificação permite 

indicar duas questões de fundo: essa produção se deve ao baixo custo dos curtas-

metragens13; e, o formato faz parte de uma tradição entre os cineastas baianos, fo-

mentada pelas Jornadas de Cinema da Bahia14. 

Ressaltamos aqui que as “Jornadas Baianas” de curta metragem aconteceram 

a partir da década de 1970. Com elas, a produção volta-se para pequenos filmes em 

bitola super-8. A partir desse momento são produzidos vários documentários em 

curta-metragem, caracterizando um processo particular dessa produção cinematográ-

fica na Bahia. Esta forma de se fazer filme, atendia aos escassos recursos financeiros. 

Além disso, as Jornadas tinham um caráter de resistência e movimentavam o pano-

rama cultural da cidade do Salvador durante o período da ditadura civil-militar (1964-

1985) (MELO, 2009). É dentro deste contexto que “Siri” atua tanto da produção de 

filmes de outros cineastas quanto de produções por ele dirigidas. 

O território privilegiado da trajetória artística de Agnaldo “Siri” Azevedo é a ci-

dade do Salvador15. A produção exercida pelo cineasta baiano visa trazer à tona ou-

tras representações da cidade confrontando àquelas que o cineasta concebe como 

“marginais e negligenciadas”, as quais privilegiam apenas um recorte identitário e fixo 

do “povo” e do “popular” presente na narrativa visível, explícita do documentário. Es-

sas outras representações só poderão emergir naquilo que Homi K. Bhaha (BHABHA, 

1998) denominou de tensão narrativa entre o pedagógico e o performativo para trazer 

outra perspectiva sobre as “margens da nação”. Ou seja, no próprio documentário 

estão em disputa duas concepções distintas da localidade de uma cultura.  

A dimensão pedagógica é aquela em que o nacional é representado por ele-

mentos considerados “autênticos” do “povo” travestidos de marginais, pois não costu-

mam figurar no panteão dos líderes e heróis nacionais, mas constituem-se como pes-

soas comuns que são a base de uma regionalidade inventada na forma de “tipos po-

                                            
13 Convenciona-se considerar o curta-metragem como um filme de curta duração. A palavra metragem 
está relacionada ao tamanho de película necessária para a sua realização. Em tempos de cinema digital 
(cujo suporte é arquivos de vídeo), o curta-metragem se caracteriza por ser um filme entre 30 e 40 
minutos. Este tempo, contudo, não é absoluto, podemos encontrar referências aos curtas-metragem 
que duram entre 50 e 60 minutos. Cf. MELO 2009) 
14 A jornada é um festival cinematográfico anual que teve sua primeira edição realizada em Salvador 
em 1972, edição esta conhecida como Jornada Baiana de curta-metragem. Sua existência auxiliava o 
encontro de realizadores de filmes, sendo configurado como um espaço de socialização e debate 
acerca do cinema. Cf. MELO, 2009. 
15 Salvador também é conhecida por cidade da Bahia. Neste trabalho usamos as duas expressões. 
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pulares” que retroalimentam essa nacionalidade homogênea como um cadinho de cul-

turas. A dimensão performativa são os elementos de colagem e/ou bricolagem que 

fazem parte da colocação da banda sonora, da movimentação da câmera e dos planos 

sequências presentes não somente na edição do documentário, mas nos processos 

de difusão e recepção do filme no mercado consumidor que, ausentes para o espec-

tador, dão a ver como esses “tipos” são selecionados, inventados e ganham um sen-

tido também à posteriori de sua produção. Nesta dimensão, o que é marginal aparece 

em outra perspectiva, pois a imagem selecionada da obra de Carybé não diz respeito 

“a baiana do acarajé” ou de “jogadores de capoeira” que representariam a autentici-

dade do povo, mas simplesmente representações artísticas que tratam de cenas co-

muns no cotidiano da cidade de Salvador sem representar nenhuma excepcionali-

dade. O marginal aqui é o corriqueiro. 

A disputa entre essas duas formas de narrativas se dá quando entre o “excep-

cional do povo” e o “ cotidiano dos sujeitos” da cidade se percebe que a excepciona-

lidade diz respeito à representação estilizada pelo artista das cenas do cotidiano dos 

moradores remontado/fabricado pelo cineasta e, por sua vez, as cenas do cotidiano 

dos moradores da cidade estão ausentes do documentário porque não podem ser 

representadas no seu acontecer temporal, o que constituiu a singularidade de qual-

quer evento histórico, ou seja, não são passíveis de repetição. Ao estar ausente, o 

que fica presente como se fosse “o povo” é a representação estilizada do artista. 

Essa operação ocorre porque Carybé, Jorge Amado e Agnaldo “Siri” Azevedo 

compartilharam na época de sua formação artística e intelectual de projetos políticos 

distintos de esquerda que propunham desvendar tanto as agruras e as identidades do 

“povo brasileiro” nos anos 1930 por meio da literatura regionalista no país quanto à 

internacionalização da “miséria latina” nos anos 1960 por meio Cinema Novo, princi-

palmente apresentando um “Brasil profundo” com suas culturas e desigualdades so-

ciais como parte integrante do contexto dos países latino-americanos. Para Andréa 

França  

[a]lgumas análises identificam relações e correspondências entre es-
sas experiências [do Cinema Novo] e a literatura da década 1930 [...]. 
Glauber Rocha formula essas relações em Estética da Fome, quando 
diz que aquilo que o cinema da década de 1960 ‘fotografa agora’ é a 
literatura realizada na década de 1930, fundado em ‘sua própria misé-
ria’. Embora o cineasta não identifique no seu manifesto os autores 
envolvidos nessa relação, sabemos que faz referência a romancistas 
‘como Gracialiano Ramos ou José Lins do Rego, que iniciaram nesse 
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período um gênero de romance social/regionalista, de inspiração rea-
lista’ que influenciará grande parte da produção cinemanovista (Hey-
nemann, 1999, p. 80). Em dois manifestos – A estética da fome, de 
1965, e A estética do sonho, de 1971 – Glauber formula uma política 
da imagem para a América Latina de modo a superar a ideia de naci-
onalismo, ao seu ver, superada pela proposta política e estética de um 
cinema latino, revolucionário, sem fronteiras de língua (FRANÇA, 
2010, p. 225) 

Agnaldo “Siri” Azevedo amalgamou essas diferenças estéticas, políticas e tem-

porais e as alinhavou sob uma perspectiva política conservadora e neoliberal dos anos 

1990, isto é, o “Brasil profundo” se transforma numa identidade cultural fixa sobre a 

“Bahia e os baianos” e as desigualdades sociais são empanadas em nome de um 

apelo ao resgate dessa identidade regional supostamente perdida em uma estetiza-

ção da pobreza e do popular. 

 Como mencionamos acima, o documentário O capeta Carybé parece se cons-

tituir como uma reação contra o movimento e o esgarçamento das identidades locais 

e culturais em um contexto de globalização e neoliberalismo que o país começara a 

experimentar, revelando certo ressentimento do cineasta tanto sobre a mudança no 

seu papel como artista e intelectual quanto sobre deslocamento compulsório da soci-

edade rumo à modernização urbana da cidade de Salvador na contracorrente do ci-

nema da década de 1990. Recorrendo mais uma vez ao artigo de Andréa França,  

[de] fato, o cinema brasileiro, sobretudo a partir da década de 1990, 
tem no problema da migração um dos seus aspectos mais reveladores 
e que expressa um deslocamento com relação ao cinema da década 
1960, quando ele ‘se apressava em interligar ser social, economia e 
caráter, colocando no centro a questão da ideologia’ (Xavier, 2000, p. 
104), e o cineasta se via como portador de um mandato que se con-
cebia oriundo do próprio ‘tecido da nação, suposto muito mais coeso 
e já constituído do que em seguida, a realidade veio mostrar’ (Xavier, 
2000, p. 99). Muitos dos filmes recentes sobre migração e desenraiza-
mento ressaltam os encontros inesperados, singulares, as conexões 
causais entre desconhecidos (Terra Estrangeira [Walter Salles e Da-
niella Thomas, 1995], Estorvo [Ruy Guerra, 2000], Do outro lado do rio 
[Lucas Bambozzi, 2004]) que apontam, sem dúvida, para esse deslo-
camento (FRANÇA, 2010, p. 233) 

  Na contramão desses deslocamentos culturais e migratórios, Agnaldo “Siri” 

Azevedo realiza seu documentário por meio das obras plásticas de Carybé que reve-

lavam o olhar estrangeiro e impressionado sobre o cotidiano da cidade de Salvador 

que foram transformadas na materialização e fixação dessa identidade regional. É 

significativo que o “migrante Carybé” seja alçado à categoria de representante máximo 
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da cultura e arte baianas. Nascido na Argentina transformou-se em andarilho nas dé-

cadas de 1920 e 1930, onde conheceu vários países da América Latina, principal-

mente o México. Segundo (AMADO, 2006), foi a busca pelo Bar “Lanterna do Afoga-

dos”, em 1938, que motivou o andarilho latino a se estabelecer em Salvador. Nos anos 

seguintes, suas telas já começam a trazer cenas sobre a cidade de Salvador e de 

seus habitantes, mas nada que revelassem em si mesmas “o autenticamente popular”, 

mas por serem representações estilizadas do cotidiano foram alçadas à categoria de 

excepcionalidade de um povo. Da mesma forma, os romances de Jorge Amado foram 

lidos nessa perspectiva, ainda que o escritor fosse mais consciente dos debates sobre 

a cultura popular informado pela sua trajetória de esquerda. 

Portanto, não se pode partir do pressuposto que essa concepção do “autenti-

camente popular” estivesse em germe em suas obras, a hipótese é que isso é mais 

um efeito de leitura/recepção no tempo do que um protocolo de suas obras. O fato, 

contudo, é que Agnaldo “Siri” Azevedo assim as utilizou em seu documentário empa-

nando seus sujeitos, linguagens e temporalidades em uma narrativa coesa e fechada 

no tempo presente de produção do documentário. 

O Capeta Carybé dialogará com os aspectos citados anteriormente, quando 

representar e condensar, cinematograficamente, essas camadas de sentido que se 

perderam no tempo. Dentro do contexto de sucateamento do cinema nacional, da glo-

balização do mercado cultural e das redefinições identitárias nos anos 1990, o docu-

mentário deixa ver apenas essa última camada do tempo presente na qual investiguei 

historicamente em uma arqueologia de imagens e discursos para perceber como fo-

ram apagadas, manejadas e sobrepostas. Isso que iremos abordar em nosso terceiro 

capítulo. 

Embora os historiadores que discorrem sobre a relação cinema e história afir-

mem com razão que compreender um filme passa pelo entendimento do seu contexto 

de produção, pois a “análise das narrativas e do momento de produção dos filmes 

comprova que estes sempre falam do presente, dizem algo a respeito do momento e 

do lugar que constituem o contexto de sua produção” (VALIM, 2012, p. 285), também 

não deixa de ser verdade que o mesmo é constituído de múltiplas camadas temporais 

do presente e do passado, portanto, não se trata de negar que o documentário trate 

do seu contexto de produção dos anos 1990, mas tampouco negligenciar que a natu-

reza da narrativa de O Capeta Carybé nos leve a recuar no tempo não em busca de 

uma identidade perdida, como quer nos convencer o documentário em sua armadilha, 



37 
 

mas de uma multiplicidade esquecida de espaços e sujeitos da cidade de Salvador, 

entre eles o próprio cineasta, o artista plástico e o romancista, que foram unificados 

no tempo do atual.  

Um elemento que nos provocou a desdobrar-se em relação à pesquisa sobre 

Agnaldo “Siri” Azevedo é o fato de nunca ele ter sido objeto de pesquisa na área de 

história, embora já tenha sido identificado em esparsas menções em dissertações e 

em enciclopédias de cinema. Dificilmente encontramos análises fílmicas de seus cur-

tas-metragens, e nem sempre há uma base de dados segura, completa acerca dos 

filmes produzidos pelo autor em questão. Pretendo também contribuir com este pro-

jeto para um levantamento sobre sua obra e trajetória para que venha a ser investi-

gado por novos pesquisadores, ainda que me dedique apenas ao estudo aprofundado 

de seu último documentário. 

Para darmos conta de nossa investida, dividimos a produção de nosso texto 

em três partes. No primeiro capítulo, vamos abordar a inserção de Agnaldo “Siri” Aze-

vedo no campo cinematográfico baiano e brasileiro, considerando as atividades em 

que esteve envolvido junto às instituições culturais com as quais ele esteve vinculado, 

a saber, o Clube de Cinema da Bahia (CCB), o Ciclo Baiano de Cinema (CBC) e à 

produtora de filmes Mapa. A construção desse capítulo tem por objetivo mapear as 

instituições culturais e, por consequência, as cidades, que Agnaldo “Siri” Azevedo 

transitou entre os anos 1950 e 1970. Intencionamos mostrar que é a partir destas 

instituições e do trânsito entre elas, além de ter possibilitado ao artista acumular con-

tatos e referências, fatores que qualificamos como determinantes para as decisões 

presentes na composição de sua obra artística, ou seja, um repertório cultural e de 

sociabilidades. Quanto a isso, entendemos que elas influenciaram a Agnaldo “Siri” 

Azevedo no processo de construção dos filmes por ele realizados. As fontes nos le-

vam a identificar que é a partir desta inserção social, cultural e histórica do cineasta 

na cidade de Salvador e, secundariamente, no Rio de Janeiro, as quais, por conse-

guinte, nos possibilitaram compreender os sentidos atribuídos pelo autor analisado 

em suas escolhas no processo de construção do documentário O capeta Carybé. 

No segundo capítulo, vamos elaborar um inventário dos filmes de “Siri”. Desta-

camos os principais temas contidos nessas produções e seus procedimentos estético-

políticos de criação artísticas, enfatizando, quando possível, os diálogos que efetua 

com outras linguagens artísticas. O objetivo deste capítulo é dar a conhecer a filmo-

grafia de Agnaldo “Siri” Azevedo por meio de um mapeamento dos filmes dirigidos 
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pelo cineasta baiano. Para darmos conta dessa proposta, buscaremos com o texto 

em questão explorar os temas contidos nessas produções, bem como expor sobre as 

linguagens artísticas exploradas pelo documentarista baiano ao longo de sua trajetória 

entre as décadas de 1960 e 1990, quando iremos analisar no próximo capítulo O ca-

peta Carybé. 

O terceiro capítulo é a análise do documentário O Capeta Carybé. O que o filme 

mostra? O que é possível observar por meio de um filme produzidos em 1997 a partir 

de outras obras produzidas entre 1930 e 1950, que construíram representações sobre 

a cidade de Salvador e, consequentemente, sobre a Bahia e os baianos? Qual o con-

texto e questões urbanas, sociais e políticas dos anos 1990 que provocou o artista Siri 

a olhar retrospectivamente, buscando elementos pretéritos para falar sobre o pre-

sente? Todas estão questões nortearam nossa busca sobre refletir sobre o sentido da 

morte da Bahia. 
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CAPÍTULO 01 Agnaldo “Siri” Azevedo transita pela cidade da Bahia e os cami-
nhos o levam até o cinema entre a década de 1950 e os anos 1970 

 
Agnaldo “Siri” Azevedo foi um observador das movimentações artísticas que 

agitaram a vida cultural da cidade de Salvador. Mais do que apenas observar, como 

veremos, ele também participou das agitações culturais que desde meados da década 

de 1950 pulsavam na capital baiana. Ele foi frequentador do Clube de Cinema da 

Bahia (CCB), foi figurante de filmes do Ciclo Baiano de Cinema (CBC), participou da 

equipe técnica de filmes do Cinema Novo, trabalhou no Rio de Janeiro na produtora 

Mapa, participou de diversos festivais com destaque às Jornadas de Cinema na Bahia, 

obteve auxilio para seus filmes da Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB) 

e da Empresa Brasileira de Filmes (Embrafilme).  

É por esta trajetória, cheias de meandros e capilaridades, que este capítulo 

pretende andar. Para dar conta de nossa empreitada, seguiremos por quatro trilhas. 

A primeira é pelos caminhos da cidade da Bahia entre os anos 1940 e 1950, buscando 

compreender as transformações sociais, que permitiram o surgimento dos movimen-

tos culturais das décadas de 1950 e 1960. Essa contextualização é extremamente 

importante, pois é por meio dela que compreenderemos as escolhas de procedimen-

tos e temas no documentário O Capeta Carybé (1997), no terceiro capítulo, assim 

como a inserção de “Siri” no Clube de Cinema da Bahia. Em nossa segunda trilha, 

abordaremos a inserção de Azevedo no Clube de Cinema da Bahia e no Ciclo Baiano 

de Cinema, percebendo as sociabilidades e as participações em filmes e filmagens. 

Foi neste contexto de amizades e encontros que proporcionou o surgimento do convite 

de Glauber Rocha16 (1939-1981) para ingressar ao diminuto grupo de pessoas que 

foram para Monte Santo filmar Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), nossa terceira 

trilha. É a partir desta participação, que “Siri” ingressou na ficha técnica de produções 

glauberianas, como Terra em Transe (1967) e O dragão da Maldade contra o santo 

guerreiro (1969), além de filmes outros diretores, como em Menino de Engenho 

(1965), de Walter Lima Junior. Por fim, em nossa quarta e última trilha perceberemos 

                                            
16 Glauber Andrade Rocha foi um importante cineasta e crítico de cinema. Nascido em Vitória da Con-
quista, transfere-se para Salvador no final da década de 1940. Fez o ginásio no Colégio 2 de Julho, 
mas terminou os estudos no Colégio Central. Foi neste espaço que Glauber construiu as Jogralescas, 
apresentações que misturavam teatro com poesia e música e escandalizaram com suas temáticas ou-
sadas para a época. Fez faculdade de Direito na Universidade Federal da Bahia, mas destacou-se 
mesmo como crítico de cinema. Participou ativamente do Clube de Cinema da Bahia. Sobre a juventude 
de Glauber, que abrange a época que estamos estudando, Cf. MOTTA, 2011. 
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como os caminhos de Agnaldo Azevedo tomaram um rumo próprio com a produção 

de seus documentários a partir de 1969.  

Construímos este texto a partir de pesquisas bibliográficas, consulta a livros de 

memórias e jornais, dialogando sempre com as pistas deixadas pelo próprio Agnaldo 

“Siri” Azevedo em entrevista à José Marinho, em meados da década de 1970. Outra 

importante fonte, foi uma reportagem escrita por Chico Drummond, amigo e parceiro 

de “Siri” na realização cinematográfica, em que encontramos informações biográficas. 

Ainda há muitas lacunas e questões sem solução sobre sua trajetória. No objetivo 

principal é perceber a inserção deste sujeito dentro de instituições culturais cinemato-

gráficas, mapeando seus encontros e trajetórias. Futuras pesquisas e o acesso a 

maior quantidade de fontes, entretanto, podem expandir nosso conhecimento sobre 

este momento histórico e sobre a forma como cineastas, entre os anos 1950 e 1990 

produziram filmes no Brasil. 

 

1.1 A cidade da Bahia: transformações na província 
 

Possuímos poucas fontes sobre sua vida de Agnaldo “Siri” Azevedo entre as 

décadas de 1930 e 1940. Entretanto, para compreendermos os movimentos culturais 

das décadas posteriores, é fundamental uma breve reconstrução da vida socioeconô-

mica da cidade do Salvador no período, percebendo as movimentações culturais, prin-

cipalmente do ponto de vista institucional. Durante a primeira metade do século XX, a 

cidade viveu um período de lento crescimento econômico e social. Dizia-se que a ci-

dade da Bahia vivia em clima de “província”. Para além de se referir ao período impe-

rial, dizer que a Bahia, notadamente Salvador, vivia em clima de província, era desta-

car o atraso que se encontrava a cidade em relação aos centros mais dinâmicos da 

economia brasileira na primeira metade do século XX, São Paulo e Rio de Janeiro. A 

cidade apresentou esta feição provinciana aproximadamente até 1948 (VASCONCE-

LOS, 2002, p. 311). Paulo Henrique de Almeida, também concorda que durante a 

primeira metade do século XX, Salvador viveu, do ponto de vista econômico, um mo-

mento de pouco crescimento. Segundo o autor, 

[...] a economia baiana conheceu, do final do século XIX aos anos 
1930-1940, um período de lento crescimento, marcado pelo débil di-
namismo ou pela instabilidade de suas atividades agroexportadoras, 
pela dominação quase absoluta do capital comercial sobre o conjunto 
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das atividades econômicas regionais e, ainda, por baixas taxas de ex-
pansão urbana e industrial (ALMEIDA, 2006, p. 19). 

Ainda na década de 1940, começou a preocupação com a expansão urbana da 

cidade, principalmente entre políticos e intelectuais. Foi criado, então, o Escritório de 

Planejamento de Urbanismo da Cidade do Salvador (EPUCS). Sob a responsabilidade 

do urbanista Mário Leal Ferreira, o plano EPUCS associava a ocupação da cidade 

com a construção de grandes avenidas cortando os vales. Ao final dessa década, 

durante o governo de Otávio Mangabeira (1946-1951)17, o crescimento populacional 

se intensificou e a exclusão social se acentuou, devido ao processo de especulação 

imobiliária que fez com que a população mais empobrecida, que passou a crescer 

advinda do interior do estado, se concentrasse em invasões. O historiador Luis Hen-

rique Dias Tavares, analisou esse momento de ocupação desordenada: 

Uma das situações mais traumáticas que o governo Mangabeira en-
controu foi a crise urbana na cidade do Salvador, provocada pela mi-
gração de milhares de famílias do interior do estado para a capital, 
fenômeno causado pela concentração da propriedade da terra e da 
falta de presente e futuro para os que trabalhavam. As invasões em 
áreas desocupadas resultaram do movimento migratório. A primeira 
foi o Corta Braço, no bairro da Liberdade. Seguiu-se à área alagada 
de Massaranduba, à margem do Caminho de Areia, hoje avenida Ti-
radentes. Aí formou a vila Ruy Barbosa. Depois de um período de con-
flitos entre invasores e polícia, o governo Mangabeira concordou em 
desapropriar, “por motivo social”, a terra invadida (TAVARES, 2001, p. 
461). 

Alguns elementos presentes na fala de Luis Henrique Tavares transformaram-

se em recorrências na trajetória urbana do Salvador: grande crescimento populacio-

nal, poucos investimentos em planejamento, marginalização e criminalização da 

classe trabalhadora. Ficou a cargo do governo estadual o desenvolvimento de políti-

cas, sempre insuficientes, que auxiliassem no desenvolvimento e urbanização da ci-

dade. Neste quadro de crise urbana e lento crescimento econômico, que o governador 

Mangabeira nomeou Anísio Teixeira (1900-1971)18 para Secretário de Educação. Foi 

                                            
17 Segundo Antônio Risério, foi no governo Otávio Mangabeira que se construiu grandes obras como o 
Hotel da Bahia, o estádio da Fonte Nova (que passou a ser chamado oficialmente de estádio Otávio 
Mangabeira), o Fórum Rui Barbosa e a avenida litoral, ligação entre Salvador e o bairro de Itapuã 
(RISÉRIO, 2004, p. 586). 
18 Anísio Espínola Teixeira nasceu na cidade de Caetité, interior baiano. Estudou ciências jurídicas e 
sociais na cidade do Rio de Janeiro, formando-se em 1922. Durante o governo de Góis Calmon (1924-
1928), foi diretor-geral de instrução. Após esta experiência, foi para os Estados Unidos, onde entrou 
em contato com as ideias pedagógicas de John Dewey. De volta ao Brasil, participa do recém-criado 
Ministério da Educação e Saúde em 1931. Colaborador do prefeito Pedro Ernesto Batista (1931-1936), 
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Teixeira quem criou um departamento de cultura dentro da secretaria, responsável 

pela dinamização cultural da capital. Do ponto de vista da política pública, em nível 

estadual, o governo Mangabeira foi o primeiro a criar uma política de apoio à cultura. 

Além disso, só no primeiro ano, o governo construiu pelo estado 258 prédios escola-

res. Esta união de educação e cultura, intermediado pelas artes, promoveu a vinda 

definitiva do artista plástico Hector Julio Páride Bernabó (1911-1997), mais conhecido 

como Carybé, para a cidade. Foi no Centro Educacional Carneiro Ribeiro, também 

chamada de Escola Parque do Brasil, no bairro do Pau Miúdo, que o artista plástico 

iniciou seus trabalhos de pintura no prédio escolar. Mas, não só a pintura foi incenti-

vada por Mangabeira em seu governo. Luis Henrique Tavares também registra outros 

movimentos na área cultural: 

Em pouco tempo, ele se tornou o grande apoio e inovação para as 
artes plásticas, a música, o teatro, o cinema e a literatura baiana. Aju-
dou o curso de formação de bibliotecárias que deu origem à Escola de 
Biblioteconomia da Universidade Federal da Bahia. Patrocinou o I Sa-
lão Baiano de Belas-Artes e dessa forma inaugurou nacionalmente os 
artistas plásticos Genário de Carvalho, Jenner Augusto, Mario Cravo 
e o pintor argentino Carybé. Músicos de fama internacional estiveram 
na Bahia contratados pela Sociedade de Cultura Artística do Brasil 
(SCAB), dirigida pela artista Alexandrina Ramalho. Inspirada em fa-
moso livro do escritor Monteiro Lobato, a peça musical do teatrólogo 
Adroaldo Ribeiro Costa, Narizinho, foi encenada com enorme sucesso 
e presença do criador da literatura infanto-juvenil brasileira. O Clube 
de Cinema iniciou suas atividades sob a orientação do crítico de ci-
nema e escritor Walter da Silveira. Por iniciativa do poeta Cláudio 
Tuiuti Tavares, do escritor Carlos Vasconcelos Maia e do jornalista Al-
fredo Darwin Brandão, surgiu a revista Caderno da Bahia. Em abril de 
1950, o governo patrocinou o III Congresso Brasileiro de Escritores, 
que reuniu na cidade do Salvador grandes nomes da literatura Brasi-
leira (TAVARES, 2001, p. 462-463). 

Interessante notar que Luis Henrique não apenas estudou este período. Ele 

participou ativamente das atividades culturais. Nascido em 1926 na cidade de Nazaré, 

interior baiano, o historiador transitava pelas diversas instituições soteropolitanas, par-

ticipando inclusive do Ciclo Baiano de Cinema (CBC), como veremos adiante. Outros 

sujeitos citados pelo autor, também foram importantes neste processo de dinamização 

                                            
foi secretário de educação e cultura do município do Rio de Janeiro. Com o golpe e a ditadura do Estado 
Novo, muda-se para a Europa, onde chega a ser conselheiro da Unesco. Mais fatos sobre a vida de 
Anísio Teixeira, Cf. Anísio Teixeira. Disponivel em < http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVar-
gas1/biografias/anisio_teixeira>. Acesso em 28/12/2017. (página eletrônica) 
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cultural, como Genaro de Carvalho (1926-1971)19, que foi o incentivador de Calasans 

Neto (1932-2006), e Carybé, que se tornou um dos artistas mais importantes presen-

tes na capital, e anos mais tarde tornou-se tema de livro escrito por Jorge Amado 

(1912-2001), O Capeta Carybé (1986), que será objeto de nosso terceiro capítulo. 

Outro destaque é a menção à influente revista Cadernos da Bahia. Segundo Jorge 

Amado, esta revista foi “de fundamental importância na evolução literária e sobretudo 

na revolução das artes plásticas baianas” (AMADO, 2012, p. 57). Assim, o processo 

de dinamização cultural entre as décadas de 1940 e 1950, notadamente no governo 

Mangabeira, como apontado por Luis Henrique Tavares, será determinante na com-

posição de sujeitos que marcaram as trajetórias das artes e dos artistas em Salvador 

e no Brasil nas décadas subsequentes. Entretanto, este suposto movimento “revolu-

cionário”20, como nos apontou Amado, esbarrava na pobreza da maioria da popula-

ção, que pouco gastava com o acesso a estes bens culturais e nas limitações estru-

turais da cidade, que não possuía galerias, nem muitos museus, nem grandes teatros, 

poucos cinemas, que na sua grande maioria exibiam filmes estadunidenses. Esta si-

tuação, entretanto, estava em vias de se modificar. 

 Salvador, entre o final dos anos 1940 e meados dos anos 1960, vai passar por 

várias alterações políticas, sociais, econômicas e urbanísticas. Deste palco de trans-

formações que surgiram muitos dos movimentos artísticos que ficaram conhecidos 

nas décadas de 1960 e 1970, como o Cinema Novo21 e a Tropicália. As transforma-

ções surgem sob a égide da ideia de Modernidade22. Essa ideia, mais do que um 

                                            
19 Genaro Antônio Dantas de Carvalho foi pintor, desenhista e tapeceiro. Referência do movimento 
modernista nas artes plásticas baianas, sendo considerado um dos pioneiros, juntamente com Carybé, 
Mário Cravo, Carlos Bastos, Jenner Augusto, entre outros. O mural Festejos Regionais Bahianos, obra 
com 200 metros quadrados, realizado para o salão interno do Hotel da Bahia, é considerado seu tra-
balho de maior destaque. Para maiores informações sobre Genaro de Carvalho, Cf. GENARO . In: 
ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2017. Disponível 
em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa16987/genaro>. Acesso em: 01 de Out. 2017. Ver-
bete da Enciclopédia.  
20 Odorico Tavares também utiliza o termo “revolução” para se referir à modernização das artes plásti-
cas baianas, em artigo da Revista O Cruzeiro em 1951. 
21 Cinema Novo é considerado por Ismail Xavier como um movimento de renovação cinematográfica 
que é deflagrado no Brasil em finais da década de 1950, tendo seu ápice entre as décadas de 1960 e 
1970. Para ele, os cinemanovistas faziam parte de um processo maior, chamado de Cinema Moderno, 
que seria caracterizado pelas influências do neorrealismo italiano e da nouvelle vague francesa, forte-
mente marcada pela concepção de cinema de autor. Outro destaque é justamente ao diálogo com 
outras práticas artísticas e com as ciências sociais, na constituição de argumentos e interpretações 
para a realidade, característica marcante dos filmes deste movimento. Para maiores informações sobre 
a trajetória do cinema novo no Brasil, Cf. XAVIER, 2001. 
22 É importante aqui destacarmos o que seria esta modernidade baiana. Primeiramente, destacar que 
o modernismo tem o sentido daquelas alterações identificadas com o final do século XIX e início do 
século XX, a chamada vida moderna: estradas de ferro, telégrafo, telefone, cinema (CHARNEY; 
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consenso, reverbera justamente como uma arena de brigas muito antigas entre dois 

posicionamentos distintos: entre aqueles que defendem as instituições pretéritas e 

aqueles que defendem o progresso e o desenvolvimento. Tal disputa influenciou so-

bremaneira na formação de artistas, cientistas, políticos, enfim, todas as gerações de 

jovens que vieram entre 1940 e 1960. Segundo Eduardo Borges, movimentos artísti-

cos como Cinema Novo e Tropicália também foram influenciados por esta contenda 

(BORGES, 2003).  

 A situação econômica da cidade começa a modificar-se em torno da década de 

1950. Com ações promovidas pelo governo do estado, juntamente com o governo 

federal, como a construção de hidrelétricas (1949-1954: Companhia Hidrelétrica do 

São Francisco, CHESF, em Paulo Afonso), estradas (1949: construção da BR 116, 

mais conhecida como Rio-Bahia), e, principalmente, a implementação da Petrobrás 

entre 1950 e 1954, trouxeram um novo dinamismo à economia baiana e notadamente 

à soteropolitana23. Antes dependente das rendas dos comerciantes e da atividade 

agroexportadora, a introdução da exploração do petróleo permitiu um surto de indus-

trialização que favoreceu ao crescimento do setor de serviços na capital. Entretanto, 

apesar do tímido desenvolvimento industrial, o estado da Bahia ainda permaneceria 

agroexportador (ALMEIDA, 2006). Do ponto de vista cultural, e no contexto do desen-

volvimentismo e modernização que se disseminava, era necessário superar o estágio 

em que as artes se encontravam, incentivando, construindo ou reformando as institui-

                                            
SCHWARTZ, 2004, p. 17-18). Raymond Williams, indica que “modernismo” seria uma palavra ideoló-
gica, oriunda de seleções e projetos efetuados por um grupo de artistas e acadêmicos (WILLIAMS, 
2011). Segundo Eduardo José Santos Borges, a modernidade baiana foi o momento histórico de reno-
vação da literatura, jornalismo, teatro, cinema, entre outros, cujo centro estava na cidade do Salvador. 
Os questionamentos, à época, eram no sentido de saber o porquê das renovações promovidas pelo 
Modernismo de 1922 não terem chegado à Salvador em meados dos anos 1950, justamente quando 
outras cidades, como Recife, já tinham um movimento neste sentido (BORGES, 2003). Selma Costa 
Ludwig apontou que a Modernidade nas artes plásticas baianas chegou muito tardiamente, em meados 
da década de 1940, diferentemente da Literatura, que desde a década de 1930 contava com revistas 
como Meridiano (organizada pela Academia dos Rebeldes, composta por Jorge Amado, Walter da Sil-
veira, Sósigenes Costa, entre outros), O Momento (colaboravam nesta revista: Edison Carneiro, João 
Cordeiro, Dias da Costa, Sosígenes Costa, Dias Gomes, Machado Lopes), Seiva (organizada pelo Par-
tido Comunista Brasileiro) e Arco e Flexa (organizada por Carlos Chiacchio). Essa diversidade de re-
vistas demonstram uma certa dinamização na área literária, mas um certo academicismo em se tra-
tando de artes plásticas (LUDWIG, 1982). Esta perspectiva será diferenciada em se tratando do Ca-
dernos da Bahia, revista criada em 1947, que introduziu a ideia de modernidade nas artes plásticas. 
Para uma leitura mais aprofundada sobre os movimentos literários das décadas 1920 e 1930 em Sal-
vador, Cf. SANTANA, 2017, p. 45-71. 
23 Também devemos destacar a importância da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 
(SUDENE) formada em 1959 e que auxiliou com empréstimos na construção da industrialização bai-
ana. 
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ções culturais existentes. Maria do Socorro Carvalho aponta uma mudança nos valo-

res culturais e no cotidiano dos soteropolitanos como “ver televisão, frequentar cine-

mas, teatros e museus, jantar fora, conversar em barzinhos, dançar em boates, enfim, 

uma vida social intensa apontaria para a chegada da modernização à velha cidade da 

Bahia” (CARVALHO, 2003, p. 53). Devemos destacar, entretanto, que nem todas as 

classes socais tiveram o mesmo acesso a estes “produtos da modernidade”. Numa 

cidade tão desigual quanto Salvador, marca que nunca deixou de ser percebida em 

sua trajetória histórica e social, esta modernização das instituições culturais também 

seria desigual.  

 É neste período que novas e marcantes instituições cultuais surgiram e se con-

solidaram, sendo a mais importante a Universidade da Bahia, inaugurada em 1946. 

Surgida a partir da reunião de faculdades e escolas já existentes, como a Faculdade 

de Medicina, escola de Belas-Artes, Faculdade de Direito, Escola Politécnica, Facul-

dade de Ciências Econômicas (antiga Escola de Comércio), Faculdade de Filosofia e 

a Escola de Enfermagem. A universidade foi uma importante peça na transformação 

da cidade do Salvador e parte da renovação tanto das atividades técnico-científicas, 

quanto nas manifestações artístico-cultuais. Para Maria do Socorro Carvalho, 

a Universidade da Bahia é referência fundamental ao se tratar de cul-
tura baiana na ´década de 1950. Seu esforço de integração à socie-
dade pode ser visto como um exemplo do que está sendo chamado 
aqui “os anos dourados” na Bahia. Inicialmente, do ponto de vista das 
transformações urbanas ocorridas em Salvador à época, a construção 
do campus universitário no Vale do Canela contribuiu para o desloca-
mento do eixo de acontecimentos do antigo centro da cidade em dire-
ção ao Campo Grande. Percebe-se também que a vida intelectual pro-
duzida na universidade teve papel de destaque no processo de mu-
dança de mentalidade verificado naquela cidade que sonhava ser me-
trópole cultural do país (CARVALHO, 1999, p. 124). 

Importante destacarmos que apesar da Universidade da Bahia ocupar um lugar 

relevante nos processos de dinamização cultural da cidade, existiam outros contextos 

culturais para além da própria instituição. A importância dada, ao nosso ver, é exage-

rada, carregada de romantismo e de pouco pensamento crítico. Efetivamente, a 

grande maioria da população não tinha acesso às novas instituições culturais, sendo 

que o público era composto pelas classes médias, principalmente àquelas ligadas aos 

novos processos econômicos, como a exploração de petróleo. Este distanciamento, 
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entre a maioria da população, principalmente a população trabalhadora, negra e po-

bre, é percebida por Jorge Amado, que no livro Tenda dos Milagres (1969), destaca 

que as ruas do Pelourinho eram a verdadeira “Universidade do Povo”. Mesmo que 

estas novas instituições dinamizassem a vida cultural da capital, a democratização do 

acesso cultural ainda não se constituía num ponto de pauta hegemônico. 

O reitor Edgar Santos (1946-1961), durante seus mandatos sucessivos, era 

considerado uma figura controversa, ora destacando seu autoritarismo, aristocratismo 

e continuísmo, ora destacando o papel de grande mecenas da renovação artística e 

científica baiana, com o incentivo às publicações discentes, como as revistas Ângulos 

e Mapa e com a criação dos cursos de Dança, Teatro e Música. É sob o comando 

desta figura controversa que o panorama cultural do Salvador vai se delinear. Para o 

reitor, o desenvolvimento econômico deveria caminhar lado a lado com o floresci-

mento cultural. Dentro desses embates, o cinema, como produto das transformações 

tecnológicas, era visto como principal veículo de inserção cultural da Bahia nos novos 

tempos. 

Os cursos ligados à área artística começaram suas atividades ao longo da dé-

cada de 1950. Ao convidar professores estrangeiros para os cursos de dança, teatro 

e música, incentivar um incipiente clube de cinema como atividade de extensão, o 

reitor promoveu a formação de um grupo de jovens que vai repensar a condição peri-

férica, produzindo arte articulado com as questões políticas. Assim, não apenas a arte 

serviria para fruição estética, mas esta deveria contrapor-se ao imposto pelos agentes 

externos, considerados imperialistas (CARVALHO, 2003). No caso do cinema, existi-

ria a contraposição à estética clássica de Hollywood, entendido como alienante e dis-

tante, e de uma proposta emancipadora e revolucionária. 

Os seminários livres de música iniciaram seus trabalhos em 1954, liderados por 

Hans-Joachim Koellreutter (1915-2005)24. Dois anos depois, em 1956, foi a vez da 

Escola de Dança Contemporânea, sob a direção da polonesa Yanka Rudska (1916-

                                            
24 Compositor, professor, flautista, regente e musicólogo. De origem alemã, casa-se com uma judia e 
exila-se no Brasil em 1937. Passa a fazer parte do conservatório Brasileiro de Música em 1938. Fundou 
os Seminários livres de Música em 1954, que deu origem à Escola de Música da UFBA, sendo seu 
diretor até 1962. Durante todo o tempo que passou no Brasil, desenvolveu intensa atividade de ensino 
de música, em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Para maiores informações sobre a trajetória 
do artista, Cf.  HANS Joachim Koellreutter. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasilei-
ras. São Paulo: Itaú Cultural, 2017. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural. org.br/pes-
soa12924/hans-joachim-koellreutter>. Acesso em: 30 de Set. 2017. Verbete da Enciclopédia. 
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2008)25 e o primeiro curso regular de teatro numa universidade brasileira, organizado 

e dirigido por Eros Martim Gonçalves (1919-1973)26. Maria do Socorro Carvalho 

destaca também outras inciativas que colaboraram para a renovação cultural 

soteropolitana nos anos 1950: 

a Universidade da Bahia promovia ainda outras atividades de caráter 
cultural, como programas de intercâmbio com universidades america-
nas e cursos de cultura baiana, com nomes como os dos professores 
Milton Santos, José Calasans e Pinto de Aguiar entre os expositores, 
e o do filósofo e professor português, Agostinho da Silva, fundador do 
pioneiro Centro de Estudos Afro-Orientais, como um dos organizado-
res. Buscando tornar-se um centro de referência internacional, manti-
nha ativas as relações acadêmicas entre a Bahia e a Europa através 
do Instituto de Estudos Portugueses e da Casa da França (CARVA-
LHO, 2003, p. 63). 

Essa breve reconstrução pôde nos mostrar a forma como Salvador 

apresentava-se entre os anos 1940 e 1950, onde a expansão das instituições 

culturais, conjuntamente com o desenvolvimento econômico oriundo da Petrobrás, 

possibilitou nas décadas seguintes o surgimento de vários movimentos culturais que 

transformaram Salvador no centro dinâmico da cultura brasileira, como afirma Selma 

Costa Ludwig (LUDWIG, 1982, p. 49). Mesmo que nosso personagem principal, 

Agnaldo “Siri” Azevedo não esteja presente diretamente, percebemos que vários 

sujeitos que cruzaram com ele ao longo de sua trajetória artistica, participaram como 

protagonistas deste momento histórico. Provavelmente, por volta de 1954, “Siri” es-

tava trabalhando como representante farmacêutico, como nos detalha seu amigo e 

parceiro de várias produções, Chico Drummond: 

                                            
25 Professora de dança, coreógrafa e dançarina, nascida na Polônia, veio a instalar-se no Brasil na 
década de 1950. Chegou em São Paulo em 1952, onde foi professora do curso de dramaturgia corporal 
na escola de Arte Dramática, hoje pertencente à Universidade de São Paulo (USP). Por intermédio de 
Hans-Joachim Koellreutter, que indicou seu nome ao Conselho Universitário, foi convidada a ser 
diretora da recém-inaugurada Escola de Dança, entre 1956 e 1959, onde estabeleceu os fundamentos 
do ensino de dança. Cf. Yanka Rudzka. Disponível em <http://culture.pl/pt/artist/yanka-rudzka>. Acesso 
em 30 de Set. 2017. Biografia em sítio eletrônico. 
26 Cenógrafo, figurinista e diretor de teatro. Na década de 1940, participou como figurinista e cenógrafo 
da companhia Dulcina-Odilon e em 1944 ganha bolsa para estudar em Londres. De retorno ao Brasil 
em 1946, monta cenários de peças no Rio de Janeiro, onde realiza suas primeiras direções no começo 
da década de 1950. Em 1955, recebe o convite para dirigir a escola de teatro da Universidade da Bahia, 
onde permanece até 1962. Para maiores informações sobre sua vida e obra, Cf. EROS Martim. In: 
ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2017. Disponível 
em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa22993/eros-martim>. Acesso em: 30 de Set. 2017. 
Verbete da Enciclopédia. 
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E, no ano em que Getúlio saiu da vida para entrar na História, o rapaz 
Agnaldo saiu das ruas e entrou em um laboratório. Pasta na mão, bu-
las decoradas, visitava médicos, distribuía sorrisos e “amostras grátis”. 
Jamais confundiu Amplictil com Phymotosan, nem Veramon com Ca-
fiaspirina. Era um rapaz competente, quando fazia o itinerário dos con-
sultórios médicos e quando parava, no fim da tarde, para a cerveja 
gelada e o papo amigo no Café das meninas27 (DRUMMOND, 1997, 
p. 08). 

Assim, como um trabalhador flanneur, Agnaldo “Siri” Azevedo transitava pela 

cidade. Ele tinha abandonado os estudos e tinha se lançado no mercado como traba-

lhador (MARINHO, 2014, p. 147). A narrativa de Chico Drummond, cheia de roman-

tismo, constrói um personagem em que predomina seus feitos, êxitos e qualidades. 

Não queremos entrar na discussão sobre a idealização operada pela memória. Entre-

tanto, não podemos negar a possibilidade de que o jovem “Siri” observava as trans-

formações na cidade, principalmente o aumento da população que passou de 290.443 

habitantes em 1940 para 417.235 habitantes em 1950. Ele casou-se e foi morar no 

recém construído bairro da Pituba. Num final de semana, aproveitando o sol e o mar, 

encontra-se com um velho conhecido seu dos tempos de colégio: José Júlio de 

Calasans Neto, ou simplesmente, como ficará conhecido, Calasans Neto. É ele que 

vai lhe fazer o convite que vai mudar os rumos de “Siri”, assim como nos levará à 

nossa segunda trilha. 

 

1.2 Anos 1950 até 1962: Quando Agnaldo “Siri” Azevedo cruza com os caminhos 
do Cinema na Bahia 
 

Em meados na década de 1950, “Siri” estava por volta dos vintes e poucos 

anos. Ele não frequentou um curso universitário28, pois já trabalhava como represen-

tante farmacêutico. Por agora, resta-nos perguntar: por quais caminhos trilhou Ag-

naldo “Siri” Azevedo para chegar ao cinema na Bahia? É também Chico Drummond 

quem narra este momento: “Corria o ano de 1958. Ali na Pituba, o rapaz Agnaldo, 

agora um homem casado, reencontrou um velho colega de escola que se chamava 

Calasans Neto” (DRUMMOND, 1997, p. 08). 

                                            
27 O estabelecimento chamava-se Café Chic. O nome “Café das meninas” era decorrente do fato da 
falta de elegância e cortesia de suas garçonetes (OLIVEIRA, 2002, p. 150) 
28 Ele chegou a ser selecionado para o curso de engenharia Mecânica, quando foi morar no Rio de 
Janeiro. Mas não seguiu com o curso, indo se dedicar à produtora Mapa, como veremos adiante. 
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Para compreender o sentido desse encontro e sua relação de “Siri” com o ci-

nema na Bahia, precisamos trilhar um pouco pela trajetória de Calasans por Salvador. 

Ele nasceu em 1932 e aos oito anos de idade contraiu poliomielite, que o deixou com 

sequelas por toda a vida do artista. A doença fez com que seus pais decidissem se 

mudar para o Porto da Barra, onde viveu a infância e adolescência. Seu pai, José Júlio 

de Calasans, conhecido médico psiquiatra da capital, mantinha sua família numa si-

tuação confortável, mesmo durante a Segunda Guerra Mundial (1938-1945), momento 

de carestia e racionamentos. Segundo Myriam Fraga, que elaborou o relato do qual 

retiramos as informações acima, Calasans Neto passou parte da infância estudando 

em casa com professora particular, pois não conseguia seguir a rígida disciplina im-

posta pela escola privada do bairro (FRAGA, 2007, p. 35-46). Durante o período gina-

sial, ele vai estudar no Colégio 2 de Julho29. Por volta dos 14 anos, o menino interessa-

se pela pintura, observando José Pancetti (1902-1958)30 pintar no Porto da Barra, 

durante o período de quatro anos em que o artista permaneceu em Salvador, onde 

ficou residência em Itapuã. Após este encontro, compra telas, tintas e cavaletes. Nesta 

mesma época, encontra Genaro de Carvalho trabalhando nos murais do recém-inau-

gurado Hotel da Bahia no Campo Grande. Após mostrar seu trabalho para Genaro, 

passa a auxiliá-lo. Em 1945, Calasans passa por uma série de cirurgias no Rio de 

Janeiro por complicações decorrentes da poliomielite. E, na capital federal, aos quinze 

anos, recebe a notícia da morte do pai, em 1948. 

                                            
29 Colégio fundado pelo casal presbiteriano Peter Garret Baker e Irene Hight Baker. Ambos chegaram 
em Salvador em 1924. Dois anos depois, fundaram uma pequena escola próxima ao Dique do Tororó 
para atender gratuitamente à população mais pobre. Em outubro de 1927, criaram a Escola Americana, 
sendo este considerado o início do Colégio 2 de Julho. Em 1938 compraram o Palácio do Conde dos 
Arcos, sede até hoje da instituição. Peter Baker ainda foi professor de Inglês e Literatura inglesa da 
Universidade da Bahia, nomeado em 1942. Chegou ao Instituto Mackenzie de São Paulo em 1952, 
onde conseguiu ser presidente da instituição. O casal Baker fazia parta da missão religiosa da Igreja 
Presbiteriana Norte dos Estados Unidos, que através da Missão Central do Brasil, fundou mais de cem 
escolas entre os estados de Bahia, Sergipe, Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás entre 1871 e 1971. 
Para maiores informações sobre o colégio, Cf. História do Colégio 2 de Julho. Disponível em <http://co-
legio2dejulho.com.br/historia>. Acesso em 01/10/2017. Sobre a missão religiosa presbiteriana no Bra-
sil, Cf. NASCIMENTO, 2008. 
30 Marinheiro, Pintor e Poeta. Nasceu em Campinas, interior de São Paulo e morreu prematuramente, 
mas bastante prestigiado, no Rio de Janeiro. Foi importante pintor para a arte brasileira, destacando-
se pelos seus quadros de marinas e autorretratos. Entre suas principais obras estão as marinas. Para 
um maior aprofundamento sobre a vida e obra de Pancetti, Cf. JOSÉ Pancetti. In: ENCICLOPÉDIA Itaú 
Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2017. Disponível em: <http://enciclope-
dia.itaucultural.org.br/pessoa1334/jose-pancetti>. Acesso em: 01 de Out. 2017. Verbete da Enciclopé-
dia. Sobre a estadia de Pancetti em Salvador, Cf. BRAGA, Rubem. Pancetti, pintor. In: HOLANDA, 
Bernardo Buarque de (org.). Bilhete a um candidato & outras crônicas sobre a política brasileira. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2016. 
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Ao retornar para Salvador, passou a morar na Avenida Joana Angélica, próximo 

ao centro da cidade, e foi matriculado no Colégio da Bahia, também conhecido por 

Colégio Central. É lá que Calasans vai conhecer e conviver com sujeitos como Glau-

ber Rocha, Fernando da Rocha Peres (1936)31, Paulo Gil Soares (1935-2000)32, João 

Carlos Teixeira Gomes (1936-2012)33, Frederico Souza de Castro34, Angelo Ro-

berto35, entre outros. Estes fizeram parte de um grupo de jovens conhecidos como 

Geração Mapa. Jorge Amado aborda brevemente sobre quem participou desta gera-

ção: 

Anos depois, em 1958, alguns moços universitários lançam a revista 
Mapa, rompendo mais uma vez com as velhas estruturas. Desse mo-
vimento nasce o Cinema Novo e todo moderno teatro baiano. O diretor 
de Mapa era Glauber Rocha e a seu lado estava Paulo Gil Soares. 
Outros Redatores importantes: Fernando da Rocha Peres, fundador 
da revista, Florisvaldo Matos, Carlos Anísio Melhor, José Contreiras, 
Frederico Souza Castro. Os artistas do grupo eram Calasans Neto 
(que aliás, na época, em românticos bilhetes para a namorada Auta 
Rosa, assinava-se Kallah, assim mesmo, com k, dois eles e agá no 
fim). Sante Scaldaferri, Hélio Basto. A revista trata de Brecht, apre-

                                            
31 É historiador, poeta e membro da Academia Baiana de Letras. Estudou no Colégio Central, contem-
poraneamente à Glauber Rocha, e junto com ele, Paulo Gil Soares e Calasans Neto criaram as Jogra-
lescas. Em 1957, também criaram a editora Macunaíma, especializada em editar autores locais com 
livros semi-artesanais, sob o regime de assinaturas. Também é conhecido como pesquisador da obra 
de Gregório de Matos. Para consulta de uma breve biografia de Fernando da Rocha Peres e suas 
publicações, Cf. Fernando da Rocha Peres. Academia de Letras da Bahia. Disponível em <https://aca-
demiadeletrasdabahia.wordpress.com/2007/ 04/28/fernando-da-rocha-peres/>. Acesso em 01 Out. 
2017.  
32 Jornalista e Cineasta. Participou ativamente das movimentações culturais na cidade do salvador nas 
décadas de 1950 e 1960. Estudou com Glauber Rocha no Colégio Central em Salvador e participou na 
equipe de filmagem do filme Deus e o diabo na Terra do Sol (1964). Sua produção artística de destaque 
é documentária, com destaque para Memórias do Cangaço (1965), que foi incluído na Caravana Far-
kas. Participou da geração de diretores que tiveram filmes vinculados ao programa televisivo Globo 
Repórter.  
33 Foi professor Universitário, jornalista, escritor, poeta, membro da Academia de Letras da Bahia. Na 
década de 1950, junto com Glauber Rocha, Fernando da Rocha Peres, Calasans Neto e outros, parti-
cipa das Jogralescas e de toda a agitação cultural das décadas de 1950 e 1960. Fez faculdade de 
direito e mestrado em letras clássicas pela Universidade Federal da Bahia. Para consulta de uma breve 
biografia de João Carlos Teixeira Gomes, Cf. João Carlos Teixeira Gomes. Academia de Letras da 
Bahia. Disponível em < https://academiadeletrasdabahia.wordpress.com/2007/04/28/joao-carlos-tei-
xeira-gomes/>. Acesso em 01 Out. 2017. 
34 Frederico José de Souza Castro foi poeta e escritor. Junto com Glauber Rocha, Fernando da Costa 
Peres, João Teixeira, entre outros, participou das agitações culturais da Salvador da década de 1950 
e 1960.  
35 Angelo Antônio Mascarenhas de Andrade é um artista plástico nascido na cidade baiana de Palestina 
em 1938, hoje conhecida como Ibicaraí. Aos seis anos, em 1944, muda-se com sua família para Sal-
vador. Aos 14 anos, participou do VI Congresso de Escritores Infanto-Juvenis em São Paulo. Estudou 
no colégio Central na década de 1950. Ganhou o 1º lugar em Desenho no Salão de Artes Plásticas do 
Instituto Normal da Bahia (1955) e no Salão de Artes Plásticas do Colégio Central (1956). Formou-se 
na Escola de Belas-Artes da Universidade Federal da Bahia. 
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senta Albert Camus, traduz Eliot, Langston Hughes, [Ezra] Pound, Ra-
fael Alberto. Os meninos que fizeram Mapa revelaram uma incrível 
maturidade intelectual, davam a volta por cima (AMADO, 2012, p. 58) 

Aqui paramos a narrativa da vida de Calasans Neto e da Geração Mapa para 

percebemos o ponto de encontro entre ele e “Siri”. Por suas complicações de saúde, 

por seus problemas com disciplina na escola e por morar distante do bairro do Tororó, 

local onde “Siri” nasceu e foi criado, acreditamos que este encontro não aconteceu na 

infância de ambos entre as décadas de 1930 e 1940. Assim, cruzando as narrativas 

de Myriam Fraga e Chico Drummond, se Calasans conheceu “Siri” no período escolar, 

ou foi no Colégio Dois de Julho, antes de 1945, ou foi no Colégio Central, depois de 

1948, quando Calasans Neto retornou à Salvador, órfão de pai e empobrecido. 

Antes do reencontro, ambos seguiram caminhos diferentes. Enquanto Agnaldo 

“Siri” Azevedo teve que trabalhar como representante farmacêutico por volta de 1954, 

Calasans Neto, neste momento, ainda estudava no Colégio Central e junto com Glau-

ber Rocha, entre outros, criaram o grupo Jogralesca, entre os anos 1957 e 1958. Não 

está claro se “Siri” frequentava estes espetáculos, nem se entrou em contato com a 

revista Mapa, criação do mesmo grupo. 

Tudo indica que foi neste colégio que Calasans Neto e Agnaldo “Siri” Azevedo 

se conheceram. Este conhecimento, todavia, não se transformou efetivamente numa 

amizade até antes de 1958. Outra possibilidade é que, apesar de ter conhecido Cala-

sans Neto, Agnaldo Azevedo não aparece em nenhuma narrativa dos sujeitos que 

pertenceram à geração Mapa. Inclusive, duvidamos que Glauber Rocha tenha conhe-

cido ele antes de seu ingresso no Clube de Cinema da Bahia. O que tudo indica é que 

Agnaldo largou o colégio antes de sua conclusão para se dedicar ao trabalho, cuja 

profissão desempenhada foi de representante farmacêutico. 

 Os anos 1950 foram palco de um debate conflituoso entre a herança histórica 

do passado, geralmente associada ao barroco e à arquitetura colonial, e a realidade 

dita “modernizadora” daquele presente, como já apontamos anteriormente. Vivia-se o 

embate principal em torno da construção da modernidade baiana (BORGES, 2003, p. 

27-35). As Jogralescas se constituíram numa tentativa de quebrar o conservadorismo 

das artes e da sociedade soteropolitana deste período. Para Miryam Fraga, “a irreve-

rência de algumas apresentações causou certo desconforto em alguns setores da tra-

dicional família baiana, que, escudada no respeito à religião e aos bons costumes, 

desencadeou uma violenta campanha contra o projeto, impedindo-o de ir adiante” 
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(FRAGA, 2007, p. 47-48). É nesta década que a juventude universitária, urbana, de 

classe média, vai se constituir como um grupo social de transgressão e de conflito. É 

interessante notar que todas as pessoas com as quais Calasans Neto se encontrou 

no Colégio Central formaram o que ficou conhecido como “Geração Mapa”, que além 

das apresentações teatrais e da revista, criaram uma editora de livros, as Edições 

Macunaíma.  

O reencontro entre os dois amigos de colégio se deu após o casamento de 

“Siri”36 em 1958 quando o ainda representante farmacêutico foi morar no bairro da 

Pituba. Segundo Chico Drummond, 

Com Calá, novos amigos e novos conhecimentos. Paulo Gil, Fernando 
Coni Campos, Glauber Rocha, Sante Scaldaferri e tantos outros. Os 
encontros de fim de tarde no Café das Meninas foram substituídos pe-
las reuniões no clube de cinema e pelas feijoadas na casa de Paiva 
Lima. Não discutia mais as virtudes do Fernagan ou o uso pediátrico 
do Pen-Ve-Oral, mas a linguagem do neorrealismo italiano e os desti-
nos do cinema brasileiro (DRUMMOND, 1997, p. 08) 

É desse momento, que pode ter surgido o convite para se associar ao Clube 

de Cinema da Bahia. Este contato foi fundamental na trajetória de “Siri”, pois permitiu 

a aproximação dele com artistas e intelectuais que estavam pensando e produzindo 

numa cidade que fervilhava culturalmente. “Siri” afirma que seu contato mais sistemá-

tico com o cinema chegou com o Clube de Cinema da Bahia: “Cheguei ao cinema 

sendo sócio do cineclube, aliás, não é cineclube, é Clube de Cinema, na Bahia. Onde 

eram sócios: Glauber [Rocha], Paulo Gil Soares, Calasans Neto, todos poetas, inte-

lectuais, escritores, de um modo geral: intelectuais” (MARINHO, 2014, p. 145-146). E 

são com estes intelectuais e artistas que Agnaldo “Siri” Azevedo vai se unir a partir de 

1958. 

 Por que motivo Calasans Neto vai convidar Agnaldo “Siri” Azevedo, alguém 

que ele não tinha muito contato, para participar do Clube de Cinema? Uma possibili-

dade para o convite pode ter sido o contexto da queda de público nas sessões do 

clube ou até mesmo como forma de manter o grupo vivo. O jornal Diário de Notícias, 

ao comentar sobre a exibição do filme Aquele que deve morrer (Celui que doit mourir, 

1957), dirigido por Jules Dassin, disse que: 

                                            
36 Agnaldo “Siri” Azevedo teve dois casamentos. O primeiro com Maria Luisa, que não obtivemos muitas 
informações, e o segundo com Maria Lucia Calmon Villas-Boas, que tinha três filhos de um casamento 
anterior, Gustavo Roberto Doria Filho, João Villas Boas Doria e Luiz Augusto Moitinho Dória (1964-
2014). Lucia foi companheira de “Siri” até o fim de sua vida em 1997. 
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[...] Não existe entre nós uma cultura cinematográfica bastante desen-
volvida para entender determinados filmes. A obra de Julies Dassin é 
realmente uma realização de difícil compreensão para o grande pú-
blico e as nossas elites intelectuais, que deveriam entende-la não tem 
suficiente conhecimento cinematográfico para poder apreciar as suas 
excepcionais virtudes estético-formais. [...] Acontece que, aqui [Salva-
dor], ao contrário de outras capitais, o cinema não desenvolveu-se 
(sic) culturalmente, a não ser em uma percentagem ínfima de afic-
cionados. (Diário de Notícias, 26 de set. de 1958 apud BORGES, 
2003, p. 54, grifo nosso)37. 

A crítica do jornal vai no caminho de apontar que dentro do processo cultural 

mais geral, em que a maioria do público só tinha acesso à poucas cinematografias, 

filmes como o do diretor francês, não seriam apreciados do ponto de vista estético-

formal. Entre 1945 e 1954, a maioria dos filmes, para não dizer praticamente todos, 

exibidos na capital baiana eram de origem estadunidense (CARVALHO, 1999, p. 174-

175). Como consequência, mais óbvia, pouco espaço nas salas de cinema era dedi-

cado a outras produções cinematográficas, como a europeia, considerada como de 

boa qualidade. O Clube de Cinema buscava preencher esta lacuna, com exibição e 

discussão sobre estes filmes. Apesar de todo surto “modernizador”, esta arte foi ex-

cluída da instituição universitária, em forma de curso sistemático. Sendo assim, teve 

de trilhar seus próprios caminhos. E foi nestes meandros que caminhou o Clube de 

Cinema da Bahia (CARVALHO, 2003, p. 64). 

 Eduardo Borges considera que este grupo ao qual se refere a reportagem, “a 

não ser em uma percentagem ínfima de aficcionados”, provavelmente era o mesmo 

que formava o Clube de Cinema (BORGES, 2003, p. 55). Os “aficionados”, perce-

bendo a pouca presença nas sessões, podem ter a partir de então começado algum 

tipo de campanha de filiação, convidando pessoas conhecidas para participar do 

Clube. É neste contexto que “os encontros de fim de tarde no Café das Meninas foram 

substituídos pelas reuniões do clube de cinema”, como nos relatou Chico Drummond, 

e Agnaldo “Siri” Azevedo inicia seu contato com estes artistas e intelectuais, que tam-

bém fizeram parte, mais tarde, do Ciclo Baiano de Cinema. Ainda segundo Eduardo 

Borges, “o Clube de Cinema da Bahia e seu fundador Walter da Silveira, tiveram in-

fluência decisiva na formação de uma pequena ‘elite cinematográfica baiana’. Desta 

elite saiu uma juventude propensa a levar adiante, não obstante as dificuldades, um 

projeto profissional de cinema” (BORGES, 2003, p. 81). 

                                            
37 Na dissertação de Eduardo José Santos Silva não há referência ao nome do jornalista que escreveu 
a crítica no jornal. A reportagem, portanto, poderia expressar a posição do impresso sobre a questão. 
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 As atividades do Clube de Cinema da Bahia foram iniciadas em 24 de junho de 

1950. O clube foi o espaço onde muitos daqueles jovens, como Glauber Rocha, Paulo 

Gil Soares, Calasans Neto, Guido Araújo (1933-2017)38, Luiz Paulino dos Santos 

(1932-2017)39, Agnaldo “Siri” Azevedo, tiveram um primeiro contato mais sistemati-

zado sobre o cinema de arte. Os filmes eram emprestados, geralmente, de embaixa-

das e de outros cineclubes. Em muitas falas, fica clara a importância do clube no de-

senvolvimento do interesse pelo cinema entre os jovens sócios. Como narrou Guido 

Araújo: 

Aqui na Bahia, comecei a me interessar por cinema por volta de 1950, 
51, quando estava fazendo ginásio, e naturalmente naquela época não 
havia nada além do clube de cinema, que havia fundado há pouco 
tempo, em 1950, pelo Walter da Silveira. Então, me aproximei justa-
mente do cinema indo a sessões do clube (MARINHO, 2014, p. 23-
24). 

As atividades do clube ficavam sob responsabilidade do advogado e jornalista 

Walter da Silveira, que dividiu as obrigações, em épocas distintas, com Carlos Co-

queiro Costa e Hamilton Correia. Os filmes considerados importantes da cinematogra-

fia internacional, eram exibidos e debatidos, em seus aspectos teóricos, históricos e 

estéticos. Segundo relato de Luiz Paulino dos Santos: 

O primeiro cineclube na Bahia... esse cineclube estava controlado por 
épocas, por tempo, porque às vezes ele estava sob o controle de Wal-
ter da Silveira e às vezes sob o controle de Carlos Coqueijo [Coqueiro], 
que eram as duas pessoas que conduziam mais ou menos o cine-
clube. Mas a linha do cineclube era sempre a mesma. Era um cine-
clube que passava filmes importantes do aspecto histórico, à noite. 
Então, eram filmes mudos, filmes como O vento, Caligari, à noite. E 
passava filmes que pudessem atrair maior volume de público, então 
facilitava mais nas sessões de domingo no cinema Liceu. Nas sessões 
de filmes de cinemateca, era uma plateia menor, mas exigente, que 
poderia fazer alguns debates, evidentemente, sobre a explicação teó-
rica do Walter da Silveira e também do Coqueijo [Carlos Coqueiro], do 
Amilton [Hamilton] Correia, que eram os teóricos da época (MARI-
NHO, 2014, p. 69-70). 

                                            
38 Guido Antonio Sampaio de Araújo nasceu em Salvador e ficou conhecido no campo cinematográfico 
como criador das Jornadas de Cinema na Bahia. Durante sua trajetória artística produziu muitos docu-
mentários em curta-metragem. Na década de 1950, muda-se para o Rio de Janeiro, onde participa do 
movimento cineclubista e da equipe de filmes como Rio, 40 Graus (1955) e Rio, Zona Norte (1957). 
Fez curso de cinema na Tchecoslováquia no final dos anos 1950 e início dos anos 1960. Sobre as 
Jornadas e a ação de Guido neste processo, Cf. MELO, 2009.  
39 Foi roteirista e diretor. Junto com Glauber Rocha fundou as Jogralescas e dirigiu o curta-metragem, 
Um dia na rampa. 
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Importante ressaltar que, havia uma tentativa de aproximação do clube com o 

grande público, como nos apontou Paulino dos Santos. Isso nos faz pensar que o 

convite de Calasans Neto, também, pode ter sido dirigido para que Agnaldo “Siri” Aze-

vedo frequentasse tais sessões.  O primeiro contato com o cinema do famoso produ-

tor Rex Schindler também aconteceu no clube. Segundo Eduardo Borges, “o encontro 

entre Schindler e o cinema se deu através do clube de Cinema da Bahia. As seções 

de projeção e debates comandadas por Walter da Silveira, no clube de cinema, des-

pertaram em Schindler, a paixão pela sétima arte” (BORGES, 2003, p. 111-112). 

Além da exibição dos filmes, o clube também abria espaço para jovens realiza-

dores exibirem os seus próprios, como está presente no depoimento de Olney São 

Paulo (1936-1978)40: 

Da Micareta, que era uma espécie de Carnaval, pois lá em Feira de 
Santana não tem carnaval. Tem a Micareta, que é um carnaval, depois 
da quaresma. Fiz esse filme, exibi e divulguei lá na Bahia. Passou no 
clube de cinema em Salvador, inclusive deu matéria em jornal da im-
prensa do Rio, um artigo em O Cruzeiro e a gente divulgou. Marquei 
presença com esse filme (MARINHO, 2014, p. 253) 

Luiz Paulino dos Santos também relata que o clube era espaço utilizado para a 

exibição de filmes, no caso os filmes recém produzidos por ele e Glauber Rocha: 

Devia ser por volta de 56, 57... Eu acho que o auge do cineclube veio 
no espaço entre 55 e 60. Um dos grandes acontecimentos do cine-
clube da Bahia, consequentemente com um apoio muito grande, foi 
quando Glauber e eu apresentamos dois documentários. Inclusive não 
esperávamos aquela repercussão, porque eram filmes pobres. Foi o 
cineclube da Bahia que nos arrastou até o meio da plateia, a gente 
morrendo de vergonha, e o Walter da Silveira disse: “Aqui uma sur-
presa, um negócio...”, sei lá, eles deram assim um estilo muito grande, 
que deu pra (sic) sentir, não só eu e o Glauber, mas também toda 
aquela plateia, que tinha um sentido maior, um sentido mais impor-
tante, que era o de se fazer filmes. Porque a gente fez, porque tenta-
mos fazer outras coisas também. Quer dizer, um grupo de jovens na 
Bahia, nessa época, Glauber, Paulo Gil, Fernando Peres, Frederico 
César Castro, tenta paralelamente fazer diversas coisas, fazer uma 
revista, a revista ângulo, a revista Mapa, o Paulo Gil fazia poesia – 
muitos faziam poesia –, falavam de literatura, fazia-se um movimento 

                                            
40 Cineasta nascido na cidade de Riachão do Jacuípe, interior da Bahia, começou a participar do cenário 
cinematográfico quando se instalou em Feira de Santana, a maior cidade do interior da Bahia. Partici-
pou como assistente de direção do filme Mandacaru Vermelho (1961), de Nelson Pereira dos Santos e 
O Caipora (1963), de Oscar Santana. Seu primeiro filme foi O grito da terra, lançado em 1964 e consi-
derado o último filme do ciclo Baiano de Cinema. Sobre a trajetória deste cineasta, Cf. JOSÉ, 1999. 
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cênico de poesia jogralesca e o cinema veio no meio (MARINHO, 
2014, p. 70). 

A partir destes relatos, percebemos dois aspectos importantes que caracteriza-

vam o período. O primeiro aponta para a forte presença da juventude nas atividades 

desenvolvidas no clube. A Universidade da Bahia entre as décadas de 1950 e 1960 

não criou um curso de cinema entre as novidades artísticas implementadas pelo rei-

torado de Edgar Santos, apesar do apoio dado ao Clube de Cinema e ao Grupo Ex-

perimental de Cinema, posteriormente. Os jovens interessados pela arte cinematográ-

fica viam no clube a oportunidade de aprender com outros que compartilhavam os 

mesmos interesses, criando redes de solidariedades importantíssimas que favoreciam 

as trocas de filmes, material fílmico, aprendizagens, ideias, textos. Foi neste espaço 

que o cinema ganhou um status de arte, para além dos magazines dedicados ao star 

system hollywoodiano. Assim, o clube adquiriu uma importância sem precedentes 

como um espaço de sociabilidade e formação artística. O segundo, em consequência, 

nos aponta para o envolvimento dessa juventude com várias linguagens artísticas, 

como artes cênicas, poesia, literatura, artes plásticas, além da participação na crítica 

de arte, nas revistas Mapa e Ângulo. Todo este repertório foi fundamental para a cons-

trução das obras artísticas desta geração nas décadas subsequentes. O próprio Glau-

ber escreve, brevemente, sobre o Clube de Cinema, destacando a presença de muitos 

escritores, artistas, jornalistas e críticos nas sessões: 

Mais do que os filmes de A. [Alexandre] Robatto Filho, produções iso-
ladas que não interferiram no desenvolvimento orgânico da cultura ci-
nematográfica em Salvador, vale notar a atividade do Clube de Ci-
nema da Bahia, presidido e animado por Walter da Silveira, ao lado, 
em várias fases de Carlos Coqueiro e do crítico Hamilton Correia. Rex 
Schindler, silenciosamente, foi durante anos e anos um dos “sócios” 
mais presentes às exibições e conferências promovidas pelo CCB. He-
ron de Alencar, Inácio de Alencar, Vasconcelos Maia, José Valadares 
foram jornalistas que, em vários momentos, divulgaram e participaram 
de atividades do CCB. Toda nova geração de escritores da Bahia, edi-
tada nas revistas Mapa e Ângulos, frequentou o Clube. Roberto Pires, 
no entanto, jamais pertenceu ao quadro de sócios (ROCHA, 2003, p. 
153-154). 

Era no espaço heterogêneo do Clube de Cinema da Bahia onde circulavam 

ideias, linguagens e projetos. Agnaldo “Siri” Azevedo não estava alheio ao que lhe 

acontecia. Num primeiro momento, apesar de ser sócio do clube, ele não vai participar 

diretamente da realização de filmes. Outro convite foi necessário. 
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 Devemos levar em consideração que as pessoas envolvidas em cinema neste 

período não eram exclusivamente ligadas ao Clube. Como vimos há pouco, Roberto 

Pires (1934-2001)41, aquele que é considerado o “pai do cinema baiano”, não perten-

cia ao quadro de sócios do clube. O que nos faz supor que existia uma diversidade de 

posturas frente ao cinema e, nesse cenário, o clube não se constituía na única expe-

riência predominante. Sobre isso, Maria do Socorro diz: 

Sua independência [Roberto Pires] em relação a este movimento é um 
dado que aponta, inclusive, para o reforço da ideia de amplitude da 
efervescência cultural em Salvador ao final dos anos 1950. A criação 
artística não estaria restrita a um grupo específico, mas poderia surgir 
de experiências diversas na vida daquela cidade (CARVALHO, 1999, 
p. 218). 

André Setaro também registra que Roberto Pires não era sócio do clube. Se-

gundo ele, “a figura e a presença de Walter da Silveira, à frente das atividades cine-

clubistas, é um fator importante para a ebulição cinematográfica, apesar do pioneiro 

do longa-metragem, Roberto Pires, não ser sócio do Clube” (SETARO, 2004, p. 135). 

E é de uma pessoa de fora do clube que vai surgir o convite para Agnaldo “Siri” Aze-

vedo participar como figurante. O diretor era Roberto Pires e o filme foi A grande Feira 

(1961). 

 Roberto Pires é considerado, como disse André Setaro, como precursor do ci-

nema baiano de longa-metragem. No fim da década de 1950, junto com Oscar San-

tana (1935)42, Helio Silva (1929-2004)43, Braga Neto44 e Élio Moreno Lima45, produ-

zem Redenção (1959). Trata-se de um thriller sobre um maníaco, conhecido como 

Homem X (interpretado por Fred Jr.), procurado pela polícia que é acolhido pelos ir-

mãos Newton (interpretado por Geraldo D’el Rey) e Raul (interpretado por Braga Neto) 

                                            
41 Foi um dos principais nomes do Ciclo Baiano de Cinema, sendo diretor de filmes como Redenção 
(1959), A grande Feira (1961) e Tocaia no Asfalto (1962). Junto com Oscar Santana, fundou a Iglu 
Filmes, importante produtora cinematográfica de Salvador. Sobre a trajetória artística deste cineasta, 
Cf. GOIS, 2009. Sobre a Iglu Filmes, Cf. JESUS, 2015. 
42 Sobre a trajetória de Oscar Santana na SANI Filmes, Cf. JESUS, 2015. 
43 Nasceu no interior de Minas Gerais. Participou como diretor de fotografia de importantes filmes da 
década de 1950, como Rio, 40 Graus (1955). Em Salvador, participou do Ciclo Baiano de Cinema, 
principalmente trabalhando na fotografia dos filmes de Roberto Pires: Redenção (1059), A grande Feira 
(1961) e Tocaia no Asfalto (1962). Sobre a trajetória de Hélio Silva, Cf. Hélio Silva (1930-2004). História 
do cinema Brasileiro. Disponível em < http://www.historiadocinemabrasileiro.com.br/helio-silva/>. 
Acesso em 03 Out. 2017. 
44 Ator e produtor. Não encontramos informações sobre seu ano de nascimento. Faleceu em 2013. 
45 Não encontramos informações biográficas sobre Élio Moreno Lima. Em alguns documentos aparece 
a grafia Helio Moreno Lima. 
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na fazenda onde moram. Desconhecendo da condição de criminoso, acolhem o des-

conhecido, colocando em risco a vida da jovem Magnólia (Maria Caldas), que namora 

Newton, um dos irmãos fazendeiros. O irmão de Newton, Raul, está em liberdade 

condicional. Ao entrar em conflito com o maníaco, defendendo Magnólia, ele encontra 

a tão desejada redenção. Este filme, recebeu várias críticas, enfatizando a falta de 

técnica e a pouca preocupação com temas sociais. A partir de então, Salvador passa-

ria a compor o rol de cidades brasileiras produtoras de longa-metragem. Entretanto, 

uma controvérsia reside sobre este filme, que impacta nossa compreensão dos proje-

tos estéticos e políticos que os sujeitos do campo cinematográfico estavam inseridos. 

Sobre os inícios do Ciclo Baiano de Cinema, André Setaro comenta que: 

o encontro do produtor Rex Schindler com Glauber Rocha, no escritó-
rio do fotógrafo Leão Rosemberg, faz eclodir o Ciclo Baiano de Ci-
nema, que a rigor tem início com Barravento (1960-1961), de Glauber 
Rocha (apesar da filmagem anterior de Luís Paulino dos Santos, autor 
de um curta importante: Um dia na rampa, 1955). Dentro de um projeto 
de se criar uma infraestrutura cinematográfica com Rex, Braga Neto e 
David Singer (produtores), Roberto Pires e Glauber Rocha como men-
tor intelectual, entre outros, o ciclo prossegue com A grande feira 
(1961) e, a seguir, Tocaia no asfalto (1962), filmes que podem ser en-
quadrados dentro dos postulados cinemanovistas, ainda que a lingua-
gem de Pires revele acentuado gosto pelo thriller (SETARO, 2004, p. 
135). 

Para compreender este período, André Setaro elaborou a seguinte tipologia: 

Ciclo Baiano de Cinema e Escola Baiana de Cinema. Ao primeiro, o crítico considera 

os filmes produzidos na Bahia entre 1959 e 1964, com temática “baiana”, entretanto, 

com equipe e capitais vindos de outras partes do país. Enquadram-se nesta categoria 

os filmes O Pagador de Promessas (1962, Anselmo Duarte), Três Cabras de Lampião 

(1962, Aurélio Teixeira), Mandacaru Vermelho (1961, Nelson Pereira dos Santos), Se-

nhor dos Navegantes (1964, Aluísio T. de Carvalho), A montanha dos sete ecos (1963, 

Armando de Miranda) e O santo módico (1964, Robert Mozoyer). Já outro conjunto de 

filmes, como A grande Feira, Tocaia no asfalto, Barravento e O Caipora, fariam parte 

de outra categoria, a Escola Baiana de Cinema. Segundo Setaro, 

[...] a Escola Baiana de Cinema se caracteriza pelo fator gerador de 
sua produção, isto é, os filmes que tenham sido aqui “gerados” e pro-
duzidos por pessoas ou empresas genuinamente baianas. Quando se 
fala, por conseguinte, em fato gerador, entenda-se com isso o capital 
investido. Este há de ser baiano (SETARO, 2012, p. 57). 
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O crítico também caracterizou os filmes pertencentes à Escola. Segundo ele, 

Imbuídos de uma concepção de cinema engajado, os filmes seguintes 
a Barravento se caracterizam por uma certa homogeneidade na esco-
lha dos temas, todos ligados a problemáticas sociais, que tratam as-
pectos da realidade baiana e brasileira. Tendo Rex, Braga e outros 
como produtores, os filmes da Escola Baiana de Cinema se caracteri-
zam, portanto, por este caráter de comprometimento com a busca de 
temas populares. E há, também, a destacar o esprit du corps, a soli-
dariedade entre os integrantes da equipe e a concepção de trabalho 
coletivo (SETARO, 2012, p. 53) 

Assim, os filmes produzidos na Bahia, com capital e equipes baianos, que tra-

tam de temáticas sociais, numa concepção de cinema engajado, fazem parte da Es-

cola Baiana de Cinema. O filme Redenção, caso tenha sido notado pelo leitor mais 

atento, não está incluído por André Setaro em nenhuma categoria estabelecida por 

ele. Maria do Socorro Carvalho identifica este afastamento entre os filmes: 

A busca de um cinema vinculado a questões sociais, em geral, e as 
discussões em torno dos problemas da sociedade baiana, em particu-
lar, talvez seja característica mais marcante do conjunto de filmes pro-
duzidos pelo ciclo do Cinema Baiano (1958-1962). Contudo, o filme 
que inauguraria esse surto cinematográfico, Redenção, estaria total-
mente afastado dessa concepção social, comprometido com a reali-
dade do país (CARVALHO, 2003, p. 83). 

Sobre isso, devemos fazer algumas pontuações. Primeiro, destacamos aqui 

que o movimento cinematográfico na Bahia tinha uma maior amplitude, não abarcada 

pelas narrativas nem do Clube nem do Ciclo. A primazia de filmes em longa-metragem 

nas narrativas, de certa forma, condiciona os registros, menosprezando a produção 

em curta-metragem, os cinejornais, a publicidade. Neste sentido, existe um compo-

nente altamente ideológico na construção destas narrativas.  

Um segundo ponto é que o filme era muito próximo a uma estética hollywoodi-

ana, cujas histórias tinham puro valor de entretenimento. A exclusão de Redenção do 

panteão de filmes pertencentes ao Ciclo Baiano de Cinema, expõe que de alguma 

forma o filme não dialogava com os valores disseminados pelo Clube Baiano de Ci-

nema. Neste período histórico, palco de formação do moderno cinema brasileiro, os 
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valores pretendidos aos filmes seriam outros: busca por uma estética artística, mate-

rializada no conceito de cinema de autor (autorismo)46, filmes que apresentassem te-

mática social/local/regional47 e buscassem criticar as transformações e o contexto so-

cial do país, mostrando as contradições do desenvolvimentismo. Sob o ponto de vista 

político e estético, prevalecia a noção do nacional-popular, que influenciou as produ-

ções cinematográficas das décadas de 1950 e 1960. Assim, mesmo que Roberto Pires 

não compartilhasse dos mesmos valores do Clube, seu filme mostrou que era possível 

uma ficção soteropolitana nas telas que antes eram ocupadas por produções dos Es-

tados Unidos. 

Mesmo com este afastamento dos valores apreciados pelo Clube de Cinema 

da Bahia, Glauber Rocha foi um dos grandes entusiastas do filme. Em coluna publi-

cada no Jornal da Bahia, em 21 de setembro de 1958, o cineasta fez o seguinte apelo: 

Roberto Pires, Elio Moreno Lima e Oscar Santana já estão anunciando 
seu filme: é o primeiro longa metragem de enredo realizado na Bahia 
[...] Por Isso, ao público que me prestigia lendo esta coluna, a esse 
público que confia no que eu digo sobre cinema, a esse público faço 
um pedido. É um favor, prestigiem “Redenção”, sejamos bairristas. É 
cinema na Bahia. Sinal de que a cidade está ficando grande. Que a 
província não existe mais. É preciso encher o cinema para ver o filme 
de Elio, Roberto e Oscar. Mesmo que não gostem, que achem um 
abacaxi, paguem entrada, dêem sua contribuição para que eles façam 
outro melhor, porque eu sei da honestidade deles em querer cinema 
de primeira linha. Criemos a mística de “Redenção” como se cria a 
mística de político em tempos de eleições. E, por falar em política, o 
Estado e a prefeitura devem prestigiar com prêmios o primeiro filme 
baiano (ROCHA, Glauber. Apud GUSMÃO, 2008, p. 214) 

                                            
46 O autorismo foi um movimento que se disseminou entre críticos e teóricos do cinema entre os anos 
1950 e 1960. Para eles, o diretor de filmes era considerado um autor, da mesma forma que um escritor 
ou um pintor. Sendo assim, os filmes seguiriam o “estilo” do autor, sendo trabalho dos críticos perce-
berem estas marcas. O diretor seria a figura responsável pela estética e pela mise-en-scène de um 
filme. Os autores seriam aqueles que utilizariam da mise-en-scène como parte de auto expressão. 
Segundo Robert Stam, na França, o periódico Cahiers de Cinéma, a partir de 1951, foi o veículo utili-
zado para propagar estas ideias, que deram origem às renovações cinematográficas como Nouvelle 
Vague, influenciando também a construção do movimento do Cinema Novo brasileiro. Sobre mais in-
formações sobre o autorismo e a políticas dos autores, Cf. STAM, 2003. p. 102-107. 
47 Este movimento, de representação do social/local/regional nas artes, não foi exclusividade do Cinema 
Novo, tendo sido explorado em outras artes como literatura, música, artes plásticas. Podemos citar as 
propostas dos grupos modernistas nos anos 1920 e 1930, como aquelas elaboradas por Gilberto Freyre 
e o movimento regionalista pernambucano, que reverberaram nos escritos de José Lins do Rêgo. Não 
à toa, Agnaldo “Siri” Azevedo colaborou em Menino de Engenho (1965), como veremos adiante, base-
ado em livro homônimo de Rêgo, dirigido por Walter Lima Junior e coproduzida por Glauber Rocha, 
sendo um dos primeiros sucessos da produtora Mapa Filmes. Nos filmes realizados entre as décadas 
de 1960 e 1980, portanto, não apresentam como novidade o “tema social/local/regional”.  
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Esta contextualização é importante, pois nos mostra o panorama sociocultural 

ao qual Agnaldo “Siri” Azevedo estava associado. Foi frequentando o Clube de Ci-

nema a partir de 1958, que conheceu os sujeitos que lhe permitiram ingressar no pe-

queno grupo de “aficcionados", sócios e não-sócios. Segundo ele, 

a partir do Clube de cinema, houve um convívio com o Glauber [Ro-
cha], com o Calasans [Neto], com o Paulo Gil [Soares]. Então, vim 
conhecer o Roberto Pires através do Glauber, que naquela época já 
era expressão do cinema brasileiro, aliás, do cinema brasileiro na Ba-
hia. Então, a partir de minha convivência com esse pessoal, participei 
de dois filmes do Roberto, como figurante. Era uma colaboração que 
nós estávamos dando ao cinema brasileiro, através do cinema baiano, 
sendo seu diretor o Roberto Pires (MARINHO, 2014, p. 146). 

O convívio com o clube, permitiu que “Siri” conhecesse Roberto Pires por inter-

médio de Glauber Rocha. Não sabemos ao certo o ano do convite. Pode ter aconte-

cido entre 1958 e 1960. E assim, uma nova etapa se inicia na trajetória Agnaldo Aze-

vedo. Ele foi figurante de dois filmes de Pires: A grande feira e Tocaia no Asfalto. 

Ambos os filmes, segundo Milene de Cássia Silveira Gusmão, “foram sucesso de bi-

lheteria, levando milhares de espectadores ao cinema para ver os filmes produzidos 

pelos baianos. A Grande Feira foi recorde de bilheteria nos Cines Jandaria e Capri, 

superando na época o faturamento do clássico Ben Hur” (GUSMÃO, 2008, p. 216). 

Essa participação permitiu à “Siri” entrar em contato com a realidade técnica e artística 

que envolve uma produção cinematográfica.  

Em A Grande Feira, ele foi o pianista da banda (Figura 1, personagem A) do 

Cabaré de Zazá, personagem interpretado por Roberto Ferreira, ator que também fi-

cou conhecido por outro personagem, “Zé Coió”. Junto com “Siri”, também faziam 

parte da banda Luis Henrique Dias Tavares (Figura 1, personagem B), tocando saxo-

fone, Calasans Neto (Figura 1, personagem C), vestindo óculos escuros e tocando 

bateria, uma quarta figura, não identificada, tocando trompete, e cantando, o sambista 

Riachão48 (Figura 1, personagem D) (MARINHO, 2014, p. 146). A cena é breve e 

apenas nos mostra Zazá recepcionando marinheiros e apresentando as meninas. O 

destaque da banda é dado à Riachão. Em um plano médio, o diretor mostra a perso-

nagem de Calasans Neto. “Siri” não ganha destaque aqui, pois não há um plano mais 

                                            
48 Clementino Rodrigues nasceu em Salvador no dia 14 de novembro de 1921. Junto com Batatinha, 
tornou um dos sambistas mais importantes do Brasil. Sobre sua trajetória artística, podemos encontrar 
referências no documentário de 2001 Samba Riachão, dirigido por Jorge Alfredo. Sobre o samba na 
primeira metade do século XX na Bahia, Cf. CRUZ, 2006.  
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fechado em seu rosto. Luis Henrique Dias Tavares também permanece escondido 

atrás da banda. 

 
Figura 1. Planos da cena que marca a participação de Agnaldo Siri Azevedo no filme A Grande Feira 
(1961) 

 

FONTE: A Grande Feira, 1961. 
 

Sobre a participação no segundo filme, “Siri” comenta que, “depois da Grande 

Feira, fiz uma ponta em Tocaia no asfalto, no cabaré. Eu me esqueço o nome da 

personagem do cabaré, mas a atriz era a Jurema Pena (sic), a dona do Cabaré” (MA-

RINHO, 2014, p. 146-147). A personagem em questão é Filó, que foi interpretada pela 

atriz Jurema Penna (1926-2001). Durante a cena, ele fuma (Figura 02, personagem 

A) e encena uma conversa com outra figurante. Diferente do filme anterior, em que 

ele encena tocar um piano, aqui o observamos seu rosto ao fundo e conseguimos o 

distinguir e identificar. Dessa forma, como figurante em dois filmes, ambos de Roberto 

Pires, que “Siri” deu sua modesta colaboração ao Ciclo Baiano de Cinema e ao cinema 

brasileiro de maneira geral49. 

Agnaldo “Siri” Azevedo participou dos dois espaços institucionais mais relevan-

tes do cinema na Bahia entre as décadas de 1950 e 1960. Ele foi sócio do Clube de 

cinema da Bahia e participou como figurante do Ciclo Baiano de Cinema50, ainda que 

como figurante. Esta participação lhe permitiu acumular capital social na forma de 

contatos, troca de conhecimentos sobre estética cinematográfica, tendo como base o 

                                            
49 Salientar que Agnaldo “Siri” Azevedo teve outras experiências à frente das lentes de filmagem, como 
em Pastores da Noite (1977), de Alberto Camus, e Tenda dos Milagres (1977) de Nelson Pereira dos 
Santos. 
50 Embora fossem instituições, espaços sociais distintos, não encontramos registros quanto a possíveis 
rivalidades entre elas, até porque, vários dos integrantes transitavam em ambos os espaços. 
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cinema de autor, aproximou-se politicamente das grandes discussões nacionais. Sua 

entrada de cabeça no mundo cinematográfico, entretanto, se dará no ano de 1962. A 

convite de Glauber Rocha, se tornou um dos integrantes da equipe de Deus e o Diabo 

na Terra do Sol. 

 
Figura 2. Plano da participação de Agnaldo Siri Azevedo no filme 
Tocaia no Asfalto (1962) 

 
FONTE: Filme Tocaia no asfalto, 1962, 

 

1.3 De 1962 até meados dos anos 1970: quando Agnaldo “Siri” Azevedo cruza 
com os caminhos do cinema novo 
 

Antes de iniciar a produção de filmes próprios, entretanto, entre 1962 e 1969, 

Agnaldo “Siri” Azevedo começou um novo percurso pelos caminhos do cinema. Até 

então, ele teve uma participação que poderíamos caracterizar como distanciamento 

participante, ou no dizer de Chico Drummond, “era um ouvinte atento” (DRUMMOND, 

1997, p. 08). Depois da experiência na figuração, ele passou a atuar atrás das câme-

ras. Seu primeiro envolvimento mais técnico com a realização cinematográfica foi na 

equipe do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, lançado em 1964. 

O convite aconteceu em algum momento de 1962, o mesmo ano que “Siri” de-

cide largar seu emprego como representante farmacêutico e se dedicar à produção 

de filmes. Sua experiência de trabalho foi decisiva para o convite de Glauber. Ele só 

contou qual seria a função de “Siri” no filme, momentos antes da viagem para a reali-

zação das filmagens, como nos relata o próprio: 
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Depois de tocaia, eu já tinha um contato muito maior com Glauber, nós 
já éramos amigos, e eu já estava a fim de fazer cinema. Já tinha dei-
xado os estudos e trabalhava naquela época. Quando ele me convi-
dou, eu larguei tudo e fui fazer o filme que eu não sabia o que eu ia 
fazer. Realmente, na véspera da viagem, Glauber me disse: “Você 
será o diretor de produção”. Não sabia o que era o diretor de produção 
em cinema. Tinha uma noção do que era a produção, mas não sabia 
o que era. Então, foi um filme maravilhoso, porque eram sete pessoas 
na equipe que fez o filme. Muito importante isso! (MARINHO, 2014, p. 
147) 

Mesmo como diretor de produção51, como a equipe na filmagem era reduzida, 

ele participou também de outras atividades do filme, como mostra a Figura 03, em que 

colabora diretamente na filmagem. 

Mais do que nos contar “a verdade dos fatos”, o que Drummond ressalta em 

sua narrativa é associar o nome de Agnaldo “Siri” Azevedo com o Cinema Novo, como 

                                            
51 “Como Produtor em cinema, pode-se entender de três maneiras principais: O Produtor, propriamente, 
o Produtor Executivo, e o Diretor de Produção. O primeiro é o dono do estúdio, no caso do cinema 
comercial, ou quem banca financeiramente um filme, no caso do cinema artístico. 
O Produtor executivo é o administrador da verba, do dinheiro disponível, e que sabe exatamente todos 
os custos do filme para direcionar melhor a produção durante as filmagens. O Diretor de Produção é o 
que gerencia as necessidades práticas de um filme. É ele quem entra em contato com as locadoras de 
equipamentos, os laboratórios, as locações, os atores e a equipe técnica, procurando sempre a melhor 
opção para o resultado que o diretor espera. O diretor do filme deve ter estreitas relações com o diretor 
de produção para poder saber o que é viável a partir do orçamento, pois quem pedirá mais dinheiro ao 
produtor executivo, é o diretor de produção. Ele organiza, junto com sua equipe, o set de filmagem, 
providencia alimentação, cadeiras e conforto para a equipe e atores. 
O diretor de produção recolhe de cada diretor (fotografia, arte e o do filme), uma lista com todo o ma-
terial necessário para cada função preencher as suas necessidades, construir um orçamento e, a partir 
da aprovação pelo executivo, mobiliza sua equipe para conseguir tudo o que for necessário. É tarefa 
dele também sentar com o diretor para organizar o cronograma de filmagem e zelar para que ele seja 
cumprido. O diretor de produção deve conhecer o roteiro sistematicamente, para poder avaliar as con-
dições de ordem de filmagem, e poder substituí-las caso algum inconveniente atrase determinada cena. 
Em suma, o produtor é o responsável pelo andamento prático do filme. Mais do que o próprio diretor, o 
diretor de produção é quem sabe mais o que está acontecendo ao redor do filme. 
Existe ainda uma subdivisão na direção de produção, que é o produtor de set, encarregado de tudo o 
que compõe o set de filmagem, enquanto o diretor de produção está atrás de uma nova locação, por 
exemplo. Produzir é uma tarefa muito desgastante e que requer muita organização, pois são muitos 
fatores de preocupação para garantir a realização do filme. 
A equipe de produção em geral tem muitos assistentes. Mas os chamados Assistentes de produção 
são, de maneira genérica, assistentes de qualquer coisa no filme. Isso porque numa produção cinema-
tográfica muita coisa acontece ao mesmo tempo, coisas para ser resolvidas paralelamente a outras 
cuja importância não se pode hierarquizar; por isso, é muito frequente o deslocamento de membros da 
equipe de produção para outras equipes, com esse intuito. O mais comum é na equipe de arte, em que 
um assistente de produção poderá ir buscar ou procurar objetos de cena específicos, comprar a tinta 
que acabou num momento crucial, etc. Mas o assistente de produção poderá ir comprar uma lâmpada 
que queimou (para a equipe de foto) ou trazer e levar o ator convidado (para a equipe de direção)”. In: 
SALLES, Filipe. Como se faz Cinema – Parte 1: Funções e equipe. Mnemocine. Disponível em: 
<http://www.mnemocine.com.br/index.php/cinema-categoria/28-tecnica/154-fazercinema1>. Acesso 
em 03 Out 2017. Para maiores informações sobre a produção de filmes e as funções de um diretor de 
produção, Cf. GIANNASI, 2007. 
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se tudo partisse dali, daqueles sujeitos e daqueles filmes. Deus e o Diabo tem uma 

contribuição enorme ao movimento cinemanovista. 

 
Figura 3. Agnaldo “Siri” Azevedo durante as filmagens 
de Deus e o Diabo na Terra do Sol (com legenda ori-
ginal) 

 
FONTE: A tarde Cultural, 1993, p. 08 

 

E “Siri” estava lá, fazendo-se presente, não apenas escutando o que se pas-

sava, mas atuando conjuntamente com Glauber Rocha, participando dos debates e 

dando sua opinião. Ao que parece, ele era mais eloquente em espaços com mais 

amigos e conhecidos do que em espaços incomuns e cheio de pessoas desconheci-

das. “Siri” não foi, portanto, um sujeito introvertido que apenas a tudo observava. Ainda 

seguindo o relato de Chico Drummond, o filme entrou em preparação em 1962, alguns 

meses antes da filmagem: 

O resto do ano de 62 foi gasto na discussão de Deus e o Diabo. Wal-
demar Lima se impressionara com a fotografia de Luiz Carlos Barreto 
em Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos. Queria repetir aquela 
luz dura e crua do sertão, os planos secos e relentados, as tomadas 
despojadas de tudo que não fosse a linguagem nova do cinema que 
estava nascendo no Brasil. Siri e Calá [Calasans Neto] saíram a pro-
cura de locações. Calá imaginando os cartazes. Waldemar Lima jo-
gava fora todos os filtros e Glauber e Paulo Gil escreviam e reescre-
viam o roteiro (DRUMMOND, 1997, p. 9) 

A tarefa inicial de “Siri”, com a direção de produção do filme, não era uma das 

mais fáceis. A escolha dos locais de gravação, por exemplo, exigia uma boa noção de 

logística, conhecer pessoas e os caminhos, além de articulação com o diretor de fo-

tografia. O trabalho de “Siri” parece ter sido satisfatório: “Deus e o Diabo foi rodado no 
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interior da Bahia, na cidade de Monte Santos (sic) (mil e poucos habitantes), onde a 

equipe ficou hospedada, no deserto de Cocorobó, em Canudos, Canché, Feira de 

Santana e Salvador (cenas interiores)” (ROCHA, 1965, p. 26). Foram estas as cida-

des, localizadas no interior baiano, onde “Siri” organizou as locações para as filma-

gens, que se iniciaram em junho de 1963. Não por acaso, tais andanças pelo sertão 

baiano se repetiram na produção de vários de seus documentários, como veremos no 

próximo capítulo. 

 Depois das filmagens, Agnaldo “Siri” Azevedo ainda foi para a cidade do Rio de 

Janeiro participar da pós-produção do filme. Esta participação, contudo, não foi credi-

tada. Segundo “Siri” nos relata: “[...] depois das filmagens, vim pro Rio de Janeiro, com 

Glauber [Rocha], Waldemar Lima, Paulo Gil [Soares], e participei da montagem, da 

dublagem. Saí do Rio, e no dia seguinte de meu regresso a Salvador, estourou a 

revolução de abril” (MARINHO, 2014, p. 147). Além de ter sido o diretor de produção, 

durante as filmagens, ele foi para a cidade do Rio de Janeiro colaborar com as etapas 

de pós-produção do filme, que ainda contava com a montagem e com a dublagem. 

Não encontramos outras evidências que corroboram esta versão. Contudo, acredita-

mos que enfatizar sua participação em outras etapas do filme, que esteve nos holofo-

tes desde que foi lançado, sendo indicado a representar o Brasil no Festival de Can-

nes, o munia de capital social e simbólico que lhe permitia fazer contatos e receber 

apoio posteriormente em suas próprias produções. Em outras palavras, em seu currí-

culo já constava um dos mais controversos filmes brasileiros dos últimos tempos. Se 

por um lado esta participação lhe permitiu um certo prestígio dentro do campo cine-

matográfico, por outro seu nome estava fortemente associado à Glauber Rocha.  

 Sua participação em Deus e o Diabo lhe gabaritou para trabalhar em outras 

produções. Em 1965, ele colaborou na assistência de direção do filme Entre o amor e 

o Cangaço (1965, Aurelino Teixeira), produzido pela Copacabana Filmes, cujas loca-

ções incluíam as cidades do Rio de Janeiro e de Milagres, no interior baiano (DRUM-

MOND, 1997, p. 09). “Siri”, a partir de então, passou constantemente a se deslocar 

entre as cidades de Salvador e Rio de Janeiro: “Depois de Entre o Amor e o Cangaço 

fiz uma pausa em Salvador...como sempre voltava, não é? Por que minha residência 

era em Salvador e depois de uma pausa em Salvador, voltei pro Rio de Janeiro e 

trabalhei na MAPA, aliás, não era bem um trabalho, não sei bem explicar...” (MARI-
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NHO, 2014, p. 149). Mais adiante, ele volta a definir melhor suas condições de traba-

lho: “Então, estava falando que eu tinha voltado por Rio, não é? E fui trabalhar, traba-

lhar, não! Colaborar na MAPA” (idem, p. 150). 

 A Mapa Filmes52 foi uma produtora fundada em 1965, a partir da reunião de 

Glauber Rocha com Zelito Viana53, Paulo Cesar Saraceni (1933-2012)54, Raimundo 

Wanderley Reis55 e Walter Lima Junior56. Juntos, pretendiam fazer filmes cujo pro-

cesso de produção fosse rápido e barato. Neste momento, não havia a preocupação 

em pedir auxílio ao Estado para a produção de filmes. Segundo Carlo Helí de Almeida, 

“a Mapa acolheu os projetos ‘dos amigos do Glauber’, partidários ou não do Cinema 

Novo, que atravessava um de seus momentos mais criativos. A ideia era produzir 

filmes rápidos, baratos e rentáveis, como ‘Menino de Engenho’, visto por mais de um 

milhão de espectadores” (ALMEIDA, 2017). 

 Nesta produtora que Agnaldo “Siri” Azevedo atuou até meados de 1968. Como 

ele afirma acima, “não era bem um trabalho”, era uma colaboração. Uma possibilidade 

é que ele não tinha uma relação fixa, que significaria ter a carteira assinada, “bater” 

ponto, cumprir horários. Ele poderia ter trabalhado sob outras condições, como por 

contrato ou por produção. Outra possibilidade, parte do ponto de vista do entendi-

mento de que as relações de trabalho seriam relações de exploração. Seria importante 

para ele ressaltar que o trabalho artístico não era igual ao trabalho nas fábricas, por 

exemplo. Portanto, dizia ele ser “colaborador”, um sujeito que estava lá não apenas 

executando uma ação ou recebendo ordens, mas criando junto com os outros, enfati-

zando o caráter coletivo do que estava sendo realizado. 

                                            
52 Além da Mapa Filmes, responsável pela produção de filmes, Glauber Rocha e outros cineastas fun-
daram no mesmo ano uma empresa de distribuição de filmes conhecida como Difilm. Participaram junto 
com Glauber, Carlos Diegues, Joaquim Pedro de Andrade, Leon Hirszman, Luiz Carlos Barreto, Nelson 
Pereira dos Santos, Paulo César Saraceni, Rex Endsleigh, Rivanides Farias, Roberto Farias e Roberto 
Santos. Cf. DIEGUES, 2014. 
53 José Viana de Oliveira Paula é um cineasta e produtor cinematográfico. Nasceu em 1938 no Ceará. 
Aos 4 anos muda-se para o Rio. Filmou, entre outros, Minha Namorada (1963) e Os Condenados 
(1973). Entre 1969 e 19990 trabalhou como assessor de Roberto Farias na Embrafilme. 
54 Foi um cineasta nascido na cidade do Rio de Janeiro, sendo um dos diretores que participaram do 
início do movimento do Cinema Novo, dirigindo filmes como Arraial do Cabo (1957), Porto das Caixas 
(1962) e O Desafio (1965). 
55 Conhecido como Dico, foi responsável pela captação de recursos financeiros para a produção de 
filmes frente à Bancos. Foi produtor associado do filme Terra em Transe (1967). 
56 Cineasta nascido na cidade de Niterói em 1938. Atuou junto com Glauber Rocha na assistência de 
direção de Deus e o Diabo na Terra do Sol. Em 1965, lança seu primeiro longa-metragem Menino de 
Engenho baseado no romance homônimo de José Lins do Rêgo. 
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 Não se tratavam de filmes quaisquer. A importância da Mapa reside justamente 

como a empresa responsável pelo lançamento de importantes filmes que além de te-

rem sucesso em bilheteria, também ajudou a fortalecer o movimento do Cinema Novo, 

principalmente após o golpe civil-militar em 1964. Foi na Mapa que Agnaldo “Siri” Aze-

vedo participou da produção de Menino de Engenho (1965), de Walter Lima Junior; A 

grande cidade: ou as aventuras e desventuras de Luzia e suas 3 amigos chegados de 

longe (1966), de Cacá Diegues; e, Terra em Transe (1967) e O Dragão da Maldade 

Contra do Santo Guerreiro (1969), ambos de Glauber Rocha. Também, participou de 

filmes de outros diretores não ligados à Mapa. Ao longo de sua trajetória, “Siri” parti-

cipou da equipe técnica de aproximadamente 17 filmes nas mais diversas funções 

como direção de produção, assistente de direção e cenógrafo. Podemos conferir a 

participação de Agnaldo “Siri” Azevedo em outras produções na Tabela 1. 
 

Tabela 1. Participação de Agnaldo “Siri” Azevedo em outras produções cinematográficas nos anos 1960/1970 

DIRETOR FILME ANO FUNÇÃO NO FILME 
Roberto Pires A grande Feira 1961 Figuração 
Roberto Pires Tocaia no asfalto 1962 Figuração 

Glauber Rocha Deus e o Diabo na Terra do Sol 1964 Direção de Produção 
Walter Lima Junior Menino de Engenho 1965 Direção de produção 

Aurélio Teixeira Entre o amor e o cangaço57 1965 Assistente de direção58 

Eduardo Coutinho O Pacto (Episódio do filme Abc do 
Amor) 1966 Gerente de Produção 

Glauber Rocha Terra em Transe 1967 Gerente de Produção 

José Teles História de Amor e Ódio 1967 Cenografia 

Leonardo Alencar A História de Helinho 1968 Produtor Associado; Coordenação de Pro-
dução 

Glauber Rocha O Dragão da Maldade Contra o Santo 
Guerreiro 1969 Direção de Produção 

Oscar Santana O Caipora 1969 Cenografia 

Jair Moura Dança de Guerra 1972 Produtor Associado 

Luna Alkalay Cristais de Sangue 1975 Direção de Produção 
Nelson Pereira dos San-

tos Tenda dos Milagres 1977 Assistência de Direção 

Alberto Camus Pastores da Noite 1977 Ator 

s/n Um A Manhã... Pelourinho s/d Produtor Associado 

FONTE: Elaborado pelo autor (2016) 

                                            
57Informação retirada na ficha técnica do filme disponível na base de dados da Filmografia Brasileira. 
Disponível em <http://bases.cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FIL-
MOGRAFIA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=ID=017676&format=detailed.pft#1>, Acesso em 
01/10/2017. 
58 Informação retirada do relato de DRUMMOND, 1997, p. 09. 
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 Após conflitos durante as gravações de Terra em Transe, “Siri” decide estabe-

lecer-se definitivamente em Salvador. Conflitos estes, associados ao gênio difícil de 

Glauber Rocha. Segundo “Siri”: 

Sempre convivi bem com Glauber, a amizade nossa é muito profunda. 
Mas em filmagem, em filme o problema é muito difícil. E o diretor, nor-
malmente descarrega sempre no amigo. Então, a válvula de escape 
do Glauber, sempre foi o Siri. É isso...eu não estou dizendo isso com 
intenção de me defender, isso não importa! Eu assumi. Eu assumi e 
fiz pô! Eu acho que Terra em Transe foi importante para o Glauber e 
para mim, porque, a partir de Terra em Transe, me desliguei total-
mente e fui realizar os meus trabalhos (MARINHO, 2014, p. 170-171). 

Pelo relato, um pouco confuso, percebemos que “Siri” não queria continuar co-

laborando com Glauber, uma vez que, segundo ele, recebia toda a carga de pressões 

que aquele modo de fazer cinema implicava (falta de recursos, pouco dinheiro em 

caixa), além do gênio difícil e controlador de Glauber Rocha. O diretor de produção 

deveria cuidar de quase todos os aspectos da filmagem, inclusive dialogava com o 

mais tenso: o orçamento. O motivo que o fez ingressar na equipe de Deus e o Diabo, 

ironicamente, foi o motivo que o fez afastar-se: o “vulcão” Glauber. Neste momento, 

ele “Siri” já havia trabalhado com uma diversidade de diretores e posturas, e poderia 

ter comparado estes com Glauber. O último trabalho entre os dois foi em O dragão da 

maldade contra o santo guerreiro, onde “Siri” atuou novamente na direção de produ-

ção. 

 Assim, percebemos que os caminhos nos filmes de Glauber Rocha e da em-

presa Mapa foram importantes experiências, pois instrumentalizou Agnaldo “Siri” Aze-

vedo com contatos com diversos cineastas, o cotidiano das filmagens e da criação 

artística. Sua colaboração se estendeu para além da Mapa, em que a cada encontro 

foi reunindo mais experiências em áreas como realização cinematográfica, montagem, 

roteiro, além de contatos, sendo que alguns ele considerava amigos, ou seja, além do 

contato direto com a produção, houve também um espaço para construir sociabilida-

des com sujeitos do campo cinematográfico brasileiro, que lhe permitiu acesso à equi-

pamentos de edição e sonorização, que não eram disponíveis em Salvador, por exem-

plo. Isso foi muito importante, como veremos, pois, as redes de amizades foram fun-

damentais, possibilitaram à “Siri” criar suas imagens de Salvador. Ou como se diz na 

Bahia, “Siri” se tornou o mestre dos sete instrumentos.  
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1.4 “Siri” e os documentários no contexto da ditadura civil militar 
 

Agnaldo “Siri” Azevedo retorna para Salvador no fim da década de 1960 e deu 

início à sua produção fílmica com Dança Negra. Segundo ele, “[...] na minha volta pra 

Bahia, tomei consciência de que eu devia mesmo realizar alguma coisa: dirigir, por 

exemplo. Então, tomei essa consciência e na Bahia é que realizei meus filmes” (MA-

RINHO, 2014, p. 150). Ou seja, o ato de realizar um filme, seria um ato de consciência 

de si no mundo, um ato político. O ambiente, entretanto, era diferente daquele de 

antes do golpe civil-militar. 

A própria cidade sofria modificações, sendo uma das mais visíveis estava na 

crescente quantidade de pessoas que fixaram residência na capital. Entre 1960 e 

1970, a cidade passou de 649.453 para 1 milhão de habitantes. Já, no início da década 

de 1980, 1 milhão e 500 mil habitantes moravam na capital baiana. Ou seja, um velho 

problema urbano que continuava sem solução. Este crescente aumento populacional, 

não foi um fenômeno recente da história de Salvador. Mas, pela primeira vez, uma 

quantidade nunca acumulada de pessoas num mesmo território trouxe problemas na 

ocupação do solo, com a formação de novas favelas e bairros sem planejamento. 

Todas essas pessoas vieram atrás de emprego e melhores condições de vida. A 

grande maioria desses migrantes, 79,60%, era oriunda do interior do estado, 18,36% 

de outros estados e apenas 2,04% de outros países. Ao analisar o crescimento da 

criminalidade em Salvador, Luiz Hosannah de Oliveira Pinto afirma que “a desestru-

turação da economia rural na Bahia incrementou a urbanização das cidades, princi-

palmente Salvador, à medida que esta passou a concentrar as funções comerciais, 

industriais e cultural do estado” (PINTO, 1996, p. 97). 

Ao longo da década de 1970, houve um empobrecimento gradativo de grandes 

parcelas da população urbana de Salvador, inclusive de sua classe média. Segundo 

Selma Costa Ludwig, havia uma tradição entre alguns intelectuais baianos, de que a 

industrialização seria uma solução para diminuir o atraso econômico no estado 

(LUDWIG, 1982, p. 56). Os governos estaduais baianos nas décadas de 1950 e 1960, 

após o advento da exploração do petróleo, investiram na instalação do Complexo Pe-

troquímico de Camaçari (COPEC), localizada em município próximo à Salvador. En-

tretanto, o aumento do empobrecimento da população contrastava com a riqueza pro-

duzida pela COPEC, gerando críticas ao modelo instalado.  
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O contexto cultural também estava bastante alterado em relação à época pré-

golpe. Entre as décadas de 1960 e 1970, houve um movimento oposto no campo 

cinematográfico baiano: vários cineastas e técnicos migraram para a região sudeste 

do país, como Glauber Rocha, Paulo Gil Soares, Agnaldo “Siri” Azevedo, entre outros. 

Os movimentos culturais, que tinham destaque pela sua criticidade e pela sua criativi-

dade, durante o regime passaram a ser cada vez mais cooptadas por instituições es-

tatais. Segundo Sara Uchôa, 

Com exceção de poucos focos de resistência representados principal-
mente pelo Teatro Vila Velha, Clube de Cinema da Bahia, Instituto Go-
ethe de Salvador (ICBA) e pela Jornada de Cinema da Bahia, além 
dos movimentos negros, pouco se realizou culturalmente no estado 
neste período fora das ações controladas pelo governo. (UCHÔA, 
2017, p. 5). 

No caso baiano, a principal responsável pela dinamização e divulgação cultural 

no estado foi a Fundação Cultural da Bahia (FCEBa59), que foi criada a partir da lei 

3.095 de 26 de dezembro de 197260, ao final do governo de Antônio Carlos Magalhães 

(1971-1975). Foi a última instituição cultural baiana criada durante a ditadura. Tinha 

as funções de “preservar o acervo cultural constituído, promover a dinamização e cri-

ação da cultura e difundir e possibilitar a participação da comunidade no processo de 

criação cultural” (FUNCEB, 2004, p. 30). Sua inspiração foi a Fundação Cultural do 

Distrito Federal61, que foi criada em 1961. Segundo o relato de Mercedes Rosa, que 

participou deste processo: 

Rômulo [Galvão de Carvalho] foi a Brasília, ele era o Secretário de 
Educação e Cultura. E parece que conversou com o então governador, 
Antônio Carlos Magalhães na época, a respeito da criação de uma 
Fundação Cultural que ele tinha visto em Brasília, que estava dando 
resultado. Era o pensamento deles, então, fazer a Fundação Cultural, 
para depois a Fundação poder ser desmembrada, quer dizer, ser cri-
ada a Secretaria de Cultura. E ele nos convocou para ajudar na ela-
boração dos estatutos e esta Fundação substituiria o Departamento 

                                            
59 Encontramos na documentação consultada, várias siglas associadas à Fundação Cultural do Estado 
da Bahia: FCEB, FUNCEB, FCEBa. Adotamos FCEBa, seguindo a referência de Izabel de Fátima Melo. 
60 Os trabalhos da Fundação Cultural (FCEBa) só se iniciaram efetivamente a partir do decreto 23.944 
de 23 de janeiro de 1974, com a aprovação do primeiro estatuto na instituição, sob os cuidados de seu 
primeiro dirigente, Ramakrishna Bagavan dos Santos. 
61 Também conhecida como Fundação Cultural de Brasília. Posteriormente, veio a se transformar, após 
reforma administrativa, na secretaria de cultura do Distrito Federal. 
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de ensino Superior e da Cultura, que pertencia à Secretaria de Educa-
ção, do qual Remy de Souza era o diretor (ROSA, Mercedes. In: FUN-
CEB, 2004, p. 30). 

Por quais motivos a Fundação Cultural de Brasília estaria “dando resultado”, 

que chamou a atenção do governador do estado? Acreditamos que um dos objetivos 

é o controle da área cultural, considerada estratégica para conter os artistas ligados 

às esquerdas, em atuação desde a década de 1950. Esta interpretação nos foi possí-

vel pelo relato de Geraldo Machado (1946-2016), 5º dirigente da instituição, entre os 

anos de 1979 e 1983, quando diz que: 

Como diria Golbery do Couto e Silva, a esquerda é como o sal da terra, 
sem ela não há cultura. Não há inteligência. Não há o contraditório, 
não há o discurso crítico. Isso não quer dizer que a esquerda seja a 
detentora exclusiva da criatividade, mas ela é parte substancial, es-
sencial. Acredito que, para a cultura, para a criação cultural, a es-
querda é mais positiva, pois, além dos seus conceitos sempre mais 
generosos, opera com muito mais liberdade, com muito mais inovação 
e criatividade que a direita. A área cultural é de uma sensibilidade ím-
par e tem um enorme poder de fogo quando dispara seus canhões 
(MACHADO, Geral. In: FUNCEB, 2004, p. 61). 

Assim, o papel fundamental da Fundação Cultural do Estado da Bahia, de 

forma não oficial, era o de conter este canhão chamado “esquerda”, e ao mesmo 

tempo, conduzir a criação artística. Importante frisar que o campo político-ideológico 

chamado de “esquerda” é diverso, contendo uma variedade muito grande de perspec-

tivas e formas de ação. Acreditamos, que este relato se refere à esquerda como 

aquele conjunto de intelectuais e artistas que são oposição ao regime militar. A 

FCEBa, assim, seria uma forma de cooptar estes artistas e intelectuais, adequando-

os à realidade do novo regime. A partir de então, um debate importante se fez no meio 

dos círculos culturais: a questão da independência da criação artística frente à ideo-

logia dos governos. 

A estratégia utilizada para a condução da criação artística era os prêmios cul-

turais, onde a FCEBa destinava uma quantia ao vencedor em diversas categorias: 

monografias; obras inéditas de poesia, contos e prosa; ensaios; peças teatrais, entre 

outros. Os editais dos prêmios eram divulgados em jornais de grande circulação naci-

onal, como o Jornal do Brasil (RJ), Diário do Comércio (PE) e o Diário do Paraná (PR). 

Esta iniciativa da fundação, no contexto no final dos anos 1970, era pioneira como 

forma de promoção das obras culturais fora do eixo sudestino (Rio de Janeiro-São 
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Paulo), como nos aponta o Diário do Paraná, na nota “E nós, onde ficamos?”: “A Fun-

dação Cultural do Estado da Bahia, para dar uma força aos escritores locais promoveu 

a Primeira Feira de Livros de Escritores Baianos, visando uma maior divulgação da 

literatura estadual, além de promover o encontro de escritores. E nós?” (Diário do 
Paraná, 1977, p. 02). Assim, percebemos a grande importância de uma instituição 

promotora da criação artística na periferia do Brasil, mesmo que tendo como objetivo 

promover a ideologia do regime militar, criando uma situação contraditória para os 

artistas, que gerava muito mal-estar. 

Nem sempre, todavia, a FCEBa conseguia escapar de denúncias de corrupção 

e de não apoiar eventos culturais que aconteciam em Salvador. Ainda nos anos 1970, 

na gestão de Fernando da Rocha Peres (1975-1977), o dirigente envolveu-se em es-

cândalo com o desvio da renda adquirida com o show “Doces Bárbaros” em outubro 

de 1976, para bancar um jantar de fim de ano. Primeiramente, Fernando Peres demitiu 

o diretor do Teatro Castro Alves, Cid Seixas. Em abril de 1977, ele próprio pediu sua 

demissão do cargo ao governador. Contudo, passou a responder criminalmente por 

esta situação. Agnaldo “Siri” Azevedo não fez uma boa análise da gestão Fernando 

Peres. Segundo ele, 

A passagem do senhor Fernando Perez62, na Fundação Cultural da 
Bahia no ano de 1976, pra 77... O setor de cinema foi um caos! A 
Coordenação de Imagem e do Som, que é o Departamento de Ci-
nema, foi um caos... O senhor Fernando Perez só criou problemas, 
criou irregularidades. Todas as irregularidades. Só ajudou as pessoas 
de fora. As pessoas da Bahia, ele mesmo mesquinhamente boicotou. 
Mentiu. Prometeu e não cumpriu: essa é a verdade. Infelizmente, é 
uma pessoa de quem eu gosto, mas como diretor da Fundação Cultu-
ral o setor de cinema na Bahia foi um caos! (MARINHO, 2014, p. 161). 

Neste relato, “Siri” aponta que os vencedores de alguns prêmios eram pessoas 

que moravam fora de estado, o que causou nele alguma indignação. Em que pese a 

parcialidade de todo relato, aqui podemos perceber que a ação da FCEBa não era 

unanimidade entre a classe artística soteropolitana. No próximo capítulo veremos que 

esta não era a única crítica dele à Fernando da Rocha Peres. 

Do ponto de vista cinematográfico, dentro da estrutura da FCEBa, instituiu-se 

a Coordenação de Imagem e Som (CIS) com a finalidade de pôr em prática a política 

audiovisual do estado. Além do cinema, ficava ao seu cargo a dinamização cultural 

                                            
62 Apesar de estar grafado “Perez”, refere-se a Fernando da Rocha Peres. 
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fonográfica, fotográfica e de vídeo, por exemplo. Além de dedicar-se à projetos pró-

prios, a Coordenação também se dedicava a apoiar os realizadores audiovisuais, além 

de difundir e exibir estas obras. Em 1979 foi construído o Parque de Equipamentos 

Cinematográficos que servia de apoio tanto às filmagens, quanto à edição/montagem. 

Agnaldo “Siri” Azevedo contou com o apoio do FCEBa, através da Coordenação, 

quando precisou utilizar os equipamentos para filmagem e edição de alguns de seus 

filmes. 

Outra forma de estímulo à realização cinematográfica foi a construção do Polo 

Cinematográfico da Bahia (Cepoc), que reuniu esforços da Empresa Brasileira de Fil-

mes (Embrafilme) e o governo do estado da Bahia, através do Desenbanco. Segundo 

Sérgio Borges, que foi diretor do setor de audiovisual, 

O estímulo à produção cinematográfica deu-se, inicialmente, através 
da constituição da Comissão Executiva do Polo Cinematográfico do 
Estado da Bahia (Cepoc), numa parceria do Governo do Estado com 
a Embrafilme, o que possibilitou a realização de muitos dos curtas-
metragens baianos das décadas de 70 e 80. (BORGES, Sérgio. Dimas 
– 30 anos. In: FUNCEB, 2004, p. 131) 

O que o relato não nos conta, contudo, é que a produção de filmes entre o final 

da década de 1970 e o início dos anos 1980 vai entrar em crise. Uma das ações que 

representa esta crise é a possibilidade de fechamento do escritório da Embrafilme em 

Salvador63. A realização destes curtas, entretanto, encontrou muitos desafios. O prin-

cipal estava relacionado às verbas que demoravam muito a chegar até aos realizado-

res.  

O apoio da FCEBa também era possível através de prêmios específicos em 

dinheiro, associado com a Jornada Brasileira de Curta-Metragem64. As Jornadas de 

curta-Metragem foram um festival de cinema idealizado por Guido Araújo (1934-2017), 

e teve sua primeira edição no ano de 1972. O objetivo era reunir realizadores cinema-

tográficos de filmes curtos, além de discutir o mercado de exibição e elaborar propos-

tas para o poder público. Durante os anos 1970 e 1980, as Jornadas contaram com o 

apoio da Universidade Federal da Bahia e do Instituto Cultural Brasil-Alemanha 

(ICBA), também conhecido como Instituto Goethe. 

                                            
63 De acordo com reportagem do Jornal do Brasil, 20 de julho de 1981. 
64 Por exemplo, o Prêmio Fundação do Estado da Bahia destinou Cr$ 2 mil cruzeiros em 1974 na III 
Jornada Brasileira de Curta-Metragem. 
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A partir desse momento que são realizados vários documentários em curta-

metragem, caracterizando um processo particular dessa produção cinematográfica na 

Bahia, mas não só́ exclusivamente dela no período. Esta forma de se fazer filme, aten-

dia aos escassos recursos financeiros. Além disso, as Jornadas tinham um caráter de 

resistência e movimentavam o panorama cultural da cidade do Salvador durante o 

período do regime militar (1964-1985), buscando dar continuidade à produção cine-

matográfica dos anos 1960. Segundo Izabel de Fátima Melo, 

[...] num estado onde a produção de longas metragens estava pratica-
mente paralisada – devido às dificuldades de criação/inserção de um 
mercado cinematográfico baiano, que ocasionaram o êxodo de diver-
sos realizadores para o Sudeste, aumentadas ainda pela ascensão da 
ditadura –, o caminho que parecia “menos difícil” para rearticular a 
continuidade da produção, era o do curta-metragem, pois exigia me-
nos investimentos e possibilitava o exercício de criatividade do seu 
autor (MELO, 2009, p. 57). 

Para “Siri”, o que diferenciava este festival dos demais eram as premiações 

para filmes de bitolas65 variadas: super-8, 16 mm e 35 mm. Isso permitiu que uma 

diversidade maior de filmes e diretores participassem. Para ele, “temos de tomar uma 

consciência de que o país é subdesenvolvido. Criar filme em 16 e Super-8 mas bem 

realizado, para que o povo tome consciência do cinema. Não se trata de fazer um 

cinema de superprodução, pois não há condições, sou contra” (MARINHO, 2014, p. 

192). Assim, a acertada escolha das bitolas, para “Siri”, adequava-se à realidade da 

produção cinematográfica no Brasil, com pouco recursos. Ainda percebemos neste 

relato, também, que os filmes devem possuir um componente conscientizador. Fala-

remos um pouco melhor sobre isso no próximo capítulo. 

“Agnaldo “Siri” Azevedo tinha, entretanto, duas críticas a fazer sobre as Jorna-

das. A primeira, era que a possibilidade de que mais pessoas pudessem participar, 

também permitia que filmes considerados de “baixa qualidade” aparecessem na mos-

tra competitiva. Não fica claro no relato dele o que seria considerado um filme de baixa 

                                            
65 “Em cinema, medida, em milímetros, da largura do filme que estabelece a dimensão da imagem. 
Standard é a bitola do formato de Edison: 35 mm de largura. Nela a imagem é de 22x16 mm (com uma 
relação altura/largura de 1.33 x 1, e superfície de 352 mm2. Desse formato, a tecnologia do filme evoluiu 
para outras bitolas, como: super-8 (sucessora do antigo filme de 8 mm); 16 mm (que domina a produção 
de filmes para TV, por ser de baixo custo e fácil de manipular; conjugada com câmara e auricon – som 
e imagem, som óptico ou magnético – é o mais importante em telejornalismo); 35 mm (usual em pro-
dução comercial e salas de projeção); e 70 mm (bitola de 65 mm copiada para 70 mm), utilizada prin-
cipalmente em superproduções e vários sistemas, como Tood-Ao 70, UltraPanavision, etc.” In: BAHIA, 
2015. p. 37. Verbete de dicionário. 
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qualidade. Acreditamos que a qualidade estava associada a algum projeto conscien-

tizador, político. Neste sentido, possivelmente, “Siri” seguia a cartilha da produção ci-

nematográfica de antes de 1964, ou seja, os valores apreciados pelos “aficcionados” 

do Clube de Cinema da Bahia. 

A segunda crítica estava relacionada à decisão de Guido Araújo de se aproxi-

mar de pessoas do setor de curta-metragem do eixo sudestino. Nem sempre as Jor-

nadas tinham recursos financeiros disponíveis nas instituições culturais baianas, como 

a FCEBa, ou as nacionais, como a Embrafilme. Isso fazia com quem seu realizador 

buscasse outras fontes de financiamento. Para “Siri”, esta aproximação entre Guido e 

profissionais do sudeste brasileiro, não era coisa boa. “Então, ele [Guido] teve que se 

apegar ao sul. E se apegando ao sul, já viu que começa a panelinha daqui e dali... 

Então ele foi envolvido, porque teve que realizar o trabalho, porque acha que é impor-

tante realizar o trabalho” (MARINHO, 2014, p. 191). Provavelmente, ele estava se re-

ferindo ao grupo de cineastas que recebiam ajuda para suas produções, através prin-

cipalmente dos contatos pessoais e sempre os mesmos. Todavia, ele não fala quem 

seriam estas pessoas. 

Assim, entre os anos 1970 e 1980, as Jornadas e a Fundação Cultural torna-

ram-se importante instituições promotoras da cultura cinematográfica em Salvador. 

Junto com o Clube de Cinema, do Ciclo de Cinema Baiano, das movimentações do 

Cinema novo, da produtora Mapa, instituições que ajudaram Agnaldo “Siri” Azevedo 

a ter contato com a atividade cinematográfica. Importante destacar que ele não foi um 

artista isolado, movimentando-se entre várias cidades para se dedicar à produção de 

filmes. Foram nestes espaços e nos movimentos entre cidades que o documentarista 

foi gestado.  
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CAPÍTULO 2 Um mergulho pela criação documentária de Agnaldo “Siri” Aze-
vedo”: a historicidade de seus temas e procedimentos estético-políticos 

 
No final da década de 1970, Agnaldo “Siri” Azevedo foi entrevistado por José 

Marinho66 e, entre várias questões, é perguntado: “Ô Siri, você sempre trabalha com 

documentário, mas você sempre coloca um pouco de ficção também ligado ao docu-

mentário. Você ficcionaliza (sic) certos trechos, certos momentos... Como é isso?”. Ao 

que ele responde, “Exatamente! Acho que dentro da realidade, você pode criar ficção. 

Então, acho que na documentação você tem que criar uma ficção. Criar. Não sei me 

expressar muito bem, acho que documentar somente, fica muito... a coisa fica pare-

cida uma com a outra, não é?” (MARINHO, 2014, p. 185, grifo nosso). 

Deste diálogo, bastante breve, podemos encontrar resquícios de concepções 

artísticas, estéticas e cinematográficas que se acumulam há muitos séculos. Mas não 

faremos uma genealogia tão ampla. Nem temos espaço para tal. Então, nosso foco 

neste capítulo pode ser resumido na seguinte pergunta: o que seria este “criar” para 

“Siri”? Os que este verbo nos revela e nos esconde? Acreditamos, segundo as fontes, 

que o processo de criação de “Siri” adotava duas influências. No plano das concep-

ções estético-políticas, havia a discussão em torno do projeto nacional-popular, e sua 

desagregação nos anos posteriores. E, no plano das concepções de documentário, 

havia o sincretismo entre o documentário clássico, principalmente por meio das in-

fluências do cinema educativo, e do documentário moderno, com destaque para o 

chamado cinema direto.  

A importância de perceber estes elementos é entender as estratégias utilizadas 

pelo diretor para materializar suas ideias, experiências e vivências em filmes, de 

acordo com os pontos de vista temático, técnico e estético. Em outras palavras, estu-

dar os documentários de “Siri” nos permite fazer uma leitura histórica de seus temas 

e procedimentos fílmicos (estético-políticos) entre as décadas de 1950 e 1990. Estes 

elementos são fundamentais para compreendermos o contexto estético, político, so-

cial e cultural que estarão presentes na análise do documentário O Capeta Carybé no 

próximo capítulo. 

                                            
66 José Marinho é professor aposentado do departamento de comunicação da Universidade Federal 
Fluminense (UFF). Estas entrevistas foram publicadas em 2014 pela editora da UFF. 



78 
 

Acreditamos, entretanto, que as experiências de realização fílmica se deram de 

forma desigual pelo território brasileiro. A partir dos estudos de Margarida Maria Ada-

matti (ADAMATTI, 2015) e Francisco das Chagas Santiago Junior (SANTIAGO JU-

NIOR, 2009), percebemos que ocorreu nos anos sessenta e setenta uma intensa 

transformação nas perspectivas estéticas e políticas no campo cinematográfico brasi-

leiro, como a crítica aos temas nacionais e populares, principalmente daqueles que 

tinham como perspectiva política a revolução e/ou transformação social. Existe, toda-

via, uma questão a ser considerada: muitos desses estudos, para embasar seus ar-

gumentos, utilizam análises fílmicas de produções ficcionais, de longa-metragem, ge-

ralmente produzidas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro (doravante, eixo Rio-

São Paulo).  

Isso nos coloca um problema: a análise de filmes curtas-metragens em docu-

mentários produzidos em regiões periféricas. Buscamos mapear a obra artística de 

Agnaldo “Siri” Azevedo e pretendemos, assim, contribuir para a elaboração de uma 

historiografia da trajetória de diretores de curtas-metragens no Brasil. A pouca biblio-

grafia disponível, aliada à dispersão de seus filmes nos arquivos audiovisuais foram 

os desafios principais para a montagem desta historicidade. Ficaremos, entretanto, 

apenas nos aspectos principais de sua filmografia. Após termos visto, no capítulo an-

terior, sobre a trajetória de Agnaldo “Siri” Azevedo dentro das instituições culturais ao 

longo do século XX, analisaremos a sua concepção de criação artística, enfatizando 

os temas trabalhados nos curtas e os procedimentos estéticos envolvidos em sua pro-

dução. Nosso objetivo será o de construir uma historicidade para a obra cinematográ-

fica de “Siri”, apontando os principais temas e as filiações estéticas do artista entre os 

anos 1960 e 1990. 

 
2.1 Os caminhos: A historicidade da obra documentária de Agnaldo “Siri” Aze-
vedo entre o final da década de 1960 e meados da década de 1990 
 

Agnaldo “Siri” Azevedo dirigiu 22 filmes, todos em curta-metragem ao longo de 

três décadas67. Sua produção foi bastante regular, quase um filme produzido por ano. 

Mas, antes de começarmos, temos de nos perguntar: o que era fazer cinema para 

“Siri”? Estamos falando de um homem, que viveu grandes movimentos do cinema na 

                                            
67 Esta quantidade de filmes foi elaborada a partir do cruzamento de informações de dois bancos de 
dados: a da Filmografia Brasileira, pertencente à Cinemateca Brasileira, e da Filmografia Baiana, pro-
jeto coordenado por Laura Bezerra e Izabel de Fátima Melo. 
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Bahia e no Brasil, participou de filmagens que hoje são considerados filmes clássicos 

da cinematografia nacional, mas que de certa forma, mantem-se desconhecido de 

grande parte do campo cinematográfico brasileiro. Para ele, a princípio, o cinema era 

entendido como instrumento artístico que busca mostrar a realidade para promover 

um questionamento e intervenção na sociedade. Nesse sentido, a crítica social era 

tom constante em seus documentários. De um modo geral, essa era uma caracterís-

tica dos cineastas que produziram entre as décadas de sessenta e setenta do século 

passado, embora essa perspectiva tenha se difratado em múltiplos olhares. 

A abordagem feita pelo cineasta baiano em suas produções, muitas vezes, nos 

apresenta uma visão popular da história. Ele conferiu destaque a vários sujeitos não 

hegemônicos, aqueles cujos projetos políticos não foram os vencedores, os quais for-

mariam supostamente as camadas populares da sociedade. Nesse ínterim, Agnaldo 

“Siri” Azevedo pôs em evidência a sua versão da história a partir de uma visibilidade 

outra acerca dos problemas sociais e cotidianos, da cultura e da história vivenciados 

pela população descrita por intermédio da produção documentária. 

Do ponto de vista estético, os documentários, de maneira geral, eram ambiva-

lentes: não eram completamente tradicionais, aqueles com narração em voz over68, 

que fazem asserções sobre o mundo, nem filmes experimentais, que apelam para as 

características plásticas da linguagem cinematográfica. Isso quer dizer, que a filmo-

grafia de “Siri” transitava entre os dois principais estilos de documentário: o clássico e 

o moderno. O documentário clássico tem como principais características a utilização 

de narrador em voz over, asserindo questões sobre o mundo, geralmente mostrando 

imagens de situações encenadas, o que Fernão Pessoa Ramos chama de encenação 

construída. Segundo o autor, 

Constructed-acting might reconstitute historical events through staged 
dialogues, which are often not very far from dramatic forms of acting in 
fictional films. However, the dramatic form, if present, is not generally 
predominant in classic documentary. Constructed-acting is the way 

                                            
68 Segundo Jacques Aumont e Michel Marie, “voz over é um termo que indica uma fala humana que 
não pertence ao mundo fílmico, geralmente um narrador onisciente que conta os fatos ocorridos. Nos 
documentários educativos é o narrador em voz over que faz os comentários sobre aquilo que é mos-
trado na tela” (AUMONT; MARIE, 2012, p. 299). Já, segundo Fernão Pessoa Ramos, “voz over é um 
conceito de origem anglo-saxã que designa a fala fora-de-campo que assere. Refere-se 
particularmente à voz sem corpo, personalidade ou identidade, que enuncia fora-de-campo na narrativa 
documentária (alguns críticos a chamam de ‘ voz de Deus’). Geralmente é dotada de saber, expresso 
em asserções sobre o mundo. [...] Quando a fala que enuncia fora-de-campo possui identidade, 
podemos usar a expressão voz off ou fora-de-campo” (RAMOS, 2008, p. 407). 
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documentary proposes arguments (mostly with a voice-over) in a nar-
rative form through action, using procedures that some critics wrongly 
exclude from the documentary tradition. The construction of space in 
constructed-acting can involve the use of sets, studios and cinematog-
raphy built especially to stage documentaries. Constructed-acting may 
also take place at locations that do not involve studios. A constructed-
acting documentary usually does not work with professional actors, but 
uses amateur actors or people who are close to the circumstances be-
ing depicted (the fishermen in Man of Aran; the Inuit in Nanook; the 
Royal Mail postmen in Night Mail, etc.) (RAMOS, 2014, p. 146)69. 

Este tipo de documentário tem suas raízes nos filmes produzidos por Robert 

Flaherty e John Grierson. Foi institucionalizado por vários países até ao fim da Se-

gunda Guerra Mundial (1938-1945). Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, União So-

viética, lutaram em lados opostos neste conflito, mas todos de certa forma institucio-

nalizaram a produção de documentários em setores ou institutos com objetivos ideo-

lógicos. Outros grupos, entretanto, como sindicatos, partidos políticos, até mesmo ins-

tituições religiosas passaram a utilizar esta forma de documentário para produzir seus 

filmes, com objetivos similares (MCLANE, 2015, p. 73-116). No Brasil, os filmes do 

INCE70 dirigidos por Humberto Mauro, também recorriam à forma clássica do docu-

mentário com encenações construídas para fazer asserções sobre o mundo. O go-

verno do Estado Novo patrocinou esta forma de documentário, também chamado de 

                                            
69 A encenação construída pode reconstituir eventos históricos através de diálogos encenados, que 
muitas vezes não estão distantes de formas dramáticas de atuação percebidas em filmes de ficção. No 
entanto, a forma dramática, se presente, não é predominante no documentário clássico. A ação cons-
truída é a forma como o documentário propõe argumentos (principalmente com voz over) em uma forma 
narrativa por meio da ação, usando procedimentos que alguns críticos excluem erroneamente da tra-
dição documental. A construção do espaço fílmico na encenação construída pode envolver o uso de 
sets, estúdios e fotografia, construídos especialmente para produzir documentários. A encenação cons-
truída também pode ocorrer em locais que não envolvem estúdios. Um documentário de encenação 
construída geralmente não funciona com atores profissionais, mas usa atores amadores ou pessoas 
que estão próximas das circunstâncias que se busca documentar (como exemplos temos os pescado-
res em Man of Aran, os Inuit em Nanook, os carteiros do Royal Mail no Night Mail, entre outros). 
70 Na década de 1930, em países como Inglaterra, França, Alemanha, Canadá e Estados Unidos foram 
criadas instituições responsáveis pela produção de filmes documentários, que neste momento histórico 
tiveram a dupla função de transmitir as ideologias dos governos e informações artístico-cientifico-cultu-
rais para a grande massa da população. Esta forma de documentário ficou conhecida como cinema 
educativo. No Brasil, os documentários na era-Vargas receberam a incumbência de educar a população 
a seguir a ideologia política nacionalista do governo do Estado Novo. Nesta perspectiva, dois grandes 
centros produtores de filmes tinham destaque: o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), com 
ênfase nos cinejornais, e o Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE). Este sobreviveu ao fim do 
governo Vargas, sendo extinto na década de 1960. Humberto Mauro foi o cineasta de maior referência 
do INCE, tendo dirigido aproximadamente 350 filmes, entre médias e curtas-metragens. O estilo de 
documentário adotado pelo INCE, o cinema educativo, recebeu influências de Robert Flaherty e John 
Grierson. Para uma trajetória do curta-metragem Brasil entre os anos anteriores a 1950, Cf. SILVA, 
1999, p. 15-26. Sobre a atuação de Humberto Mauro na produção de curtas-metragens educativos no 
Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE), Cf. SCHVARZMAN, 2004, p. 195-345. 
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cinema educativo, e o instituto criado para tal fim ficou em funcionamento de meados 

da década de 1930 até década de 1960 (RAMOS, 2008, p. 250-252). 

Já o documentário moderno introduz novos elementos aos filmes, como as en-

trevistas/depoimentos, e o caráter observativo/participativo das produções no mundo 

histórico. Para tal, foi necessário uma série de aperfeiçoamentos técnicos, tanto na 

captação de som, como na captação de imagens. Segundo Fernão Pessoa Ramos, 

A chave tecnológica para compreendermos o aparecimento e a evolu-
ção estilística do cinema direto está, portanto, na faca com dois gumes 
que cria uma nova forma narrativa e abre a entrada do sujeito-da-câ-
mera no mundo: de um lado, o gravador magnético, voltado para o 
apreender do som do mundo; de outro, a câmera ligeira, principal-
mente (mas não só) em 16 mm, que vai para o ombro do fotógrafo e 
acompanha seu andar” (RAMOS, 2008, p. 287). 

Em relação às características estéticas deste tipo de documentário, Fernão Ra-

mos destaca que há uma transformação no tipo de encenação no documentário mo-

derno, chamada de encenação-direta. Neste tipo de encenação não existe um pro-

cesso de decupagem71/roteirização anterior. A impressão dada é que a câmera não 

está presente, tudo acontece “naturalmente” à sua frente. É a ideia da “mosca na pa-

rede” (cinema direto). Um filme que representa bem este processo é Salesman (Cai-

xeiro viajante, 1969) de Albert Maysles, Charlotte Zwerin e David Maysles. Aos pou-

cos, os documentaristas perceberam que a presença da câmera intervinha no que era 

filmado e alguns diretores transformaram isso numa outra possibilidade de criação 

artística, onde existia uma interferência direta do diretor e da câmera durante as filma-

gens (cinema-“verdade”)72, como no filme Chronique d’un été (Crônicas de um verão, 

1961), de Jean Rouch, Edgar Morin. Assim, nos anos sessenta ia se firmando ao redor 

do mundo uma nova forma de documentar, isso é, de realizar asserções sobre o 

                                            
71 A decupagem é a estruturação da história do filme em unidades, como planos e cenas, necessária 
para guiar o diretor e a equipe técnica durante as fases de produção de um filme. Neste sentido, trata-
se de instrumento de trabalho da equipe, exigindo planejamento anterior, tendo em vista a racionaliza-
ção dos recursos. O termo surgiu ao longo da década de 1910 (AUMONT; MARIE, 2012, p. 71) 
72 O documentário moderno oscilou entre dois termos na tentativa de se auto afirmar: cinema-direto e 
cinema- verdade. Cinéma vérité (cinema verdade) foi o nome que os realizadores de Chronique d’un 
été deram ao estilo que estavam filmando. Entretanto, houve muitas críticas ao nome, pois suposta-
mente, carregava a pretensão de trazer “a verdade” através dos filmes, o que foi considerado por alguns 
muito pretencioso. Segundo Fernão Pessoa Ramos, “A instabilidade do nome do direto corresponde, 
na realidade, à passagem de um primeiro quadro ideológico, no qual o novo documentário surge, a um 
segundo quadro que rapidamente se sobrepõe. Ninguém quer ficar com o mico verdade na mão, apesar 
de ele haver sido disputado num primeiro momento” (RAMOS, 2008, p. 273). O termo “cinema vedade” 
quando utilizado, refere-se exclusivamente à abordagem de Jean Rouch. Para um aprofundamento 
sobre a trajetória do cinema direto/cinema verdade, Cf. MCLANE, 2015, p. 219-241. 
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mundo histórico. Evidentemente, que o acima exposto apresenta as linhas gerais e 

não o desenvolvimento histórico de cada país73. 

O documentário moderno no Brasil, entretanto, misturava elementos do estilo 

clássico como a voz over e a encenação direta com os elementos do estilo direto, 

como a câmera livre, entrevistas, depoimentos, encenação direta. Segundo Fernão 

Pessoa Ramos, 

mas as asserções do direto brasileiro são carregadas também por uma 
voz que assere fora-de-campo, em over. De modo paralelo, a narrativa 
trabalha com depoimentos, diálogos, e, em menor escala, entrevistas. 
Há contradição entre a forma estilística do direto, explorando a nova 
tecnologia que permite abrir a tomada na indeterminação, e a neces-
sidade de um didatismo social, que vê o documentário como elo trans-
missor de uma missão educativa. O direto brasileiro ainda respira a 
visão griersoniana do documentário como púlpito. Púlpito para cate-
quese do mesmo de classe, para quem a narrativa enuncia as condi-
ções de vida do outro, a grande massa da população brasileira, cla-
mando soluções para o que chama de “problema brasileiro” (RAMOS, 
2008, p. 331). 

Os filmes com o novo estilo demoraram de chegar no Brasil e os que chegaram 

foram em quantidade muito pequena, o que tornavam suas exibições um evento res-

trito a poucos. Por isso, os cineastas brasileiros utilizavam de outros recursos para 

aprender como realizar filmes no estilo direto. Além disso, havia falta de equipamentos 

leves que facilitassem a mesma desenvoltura observada em filmes dos diretores fran-

ceses e estadunidenses. Segundo Meize Lucas, 

[...] o cinema-direto chegou ao Brasil pela publicação de artigos, cartas 
trocadas entre amigos (caso de Joaquim Pedro, que mantinha intensa 
correspondência com seus colegas nos períodos em que estudou na 
Europa e Estados Unidos) e algumas exibições. Esse cinema teve 
grande repercussão e forneceu referências para a avaliação e realiza-
ção de fitas documentárias. Mas a maior parte das informações pro-
veio mais da leitura de ensaios, comentários e entrevistas do que dos 
filmes, raramente exibidos (LUCAS, 2012, p. 173). 

Assim, uma possível explicação para a mistura entre o estilo clássico e o estilo 

moderno de documentário é de que muitos não tinham acesso aos novos filmes pro-

duzidos. Os cineastas utilizavam o que conheciam, o documentário clássico, repre-

sentado pelo cinema educativo produzido durante muitos anos pelo INCE, com as 

                                            
73 Para uma reflexão histórica e conceitual mais profunda sobre o documentário moderno no Brasil, 
Estados Unidos, Canadá e França, Cf. RAMOS, 2008, p. 269-419. 
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novidades estilísticas do moderno. Essa forma hibrida, entre documentário clássico e 

moderno, foi a principal forma estética utilizada por “Siri” para construir seus docu-

mentários. 

As concepções políticas dos cineastas brasileiros determinaram as escolhas 

dos elementos estéticos adotados tanto nos documentários como nos filmes de ficção. 

Entre os anos 1950 e 1960, o debate cultural no campo cinematográfico brasileiro 

estava centrado em torno da busca pelo nacional e popular. Em nossa análise perce-

bemos que está em cheque justamente a construção de projetos para o país, em es-

pecial, em prol dos grupos sociais excluídos em relação aos centros decisórios de 

poder. Segundo Francisco das Chagas Santiago Junior, 

Cineastas, críticos, dramaturgos, atores, cantores, ativistas políticos, 
movimento estudantil, todos tentaram participar do debate sobre os 
rumos da sociedade brasileira fazendo muitas propostas. Foi no qua-
dro das discussões culturais dos anos 1960 que o nacional e o popular 
tornaram-se as principais preocupações de politização no campo ci-
nematográfico. O cinema entrava em sintonia com as outras áreas da 
produção cultural brasileira como o teatro, música, artes plásticas, to-
dos buscando o ‘povo brasileiro’ (SANTIAGO JUNIOR, 2009, p. 39). 

Antes do golpe civil-militar, havia duas posturas estético-políticas em disputa: o 

cinema revolucionário e o cinema de autor74. O primeiro desejava levar às massas à 

conscientização de sua condição social, tendo como referência uma visão de mundo 

marxista e cientificista. Esta era a postura estética dos cineastas ligados aos Centros 

Populares de Cultura (CPC) da União Nacional dos Estudantes (UNE). Já o segundo 

previa o abandono do cinema industrial em prol de um cinema que buscasse uma 

linguagem própria e cada cineasta desenvolveria um estilo (autorismo). Os cineastas 

cinemanovistas, como Glauber Rocha e Cacá Diegues, seguiam esta trilha.  

                                            
74 Francisco das Chagas Santiago Junior expõe em sua tese, que haviam dois grandes grupos entre 
os de postura nacionalista: os ortodoxos e os heterodoxos. Os primeiros, ele relaciona com os cineastas 
que participaram do CPC/UNE, onde a cultura popular era feita para o povo, onde prevalecia a função 
educacional dos filmes. A arte deveria ser revolucionária em prol da conscientização do povo com vistas 
a realização de intervenções políticas. Para tal, seguiam uma visão marxista e cientificista. Um ponto 
de discórdia com os cinemanovistas era justamente este: entendiam sua visão de mundo como a única 
revolucionária e cientifica, sendo todas as outras fugas e desvios de propósito. Já os partidários do 
Cinema Novo são chamados por Santiago Junior de heterodoxos. Estes construíram um cinema inter-
vencionista a partir da ideia de cinema de autor, onde a subjetividade do diretor seria considerada um 
elemento importante na composição e indexação das obras cinematográficas. Também buscavam a 
conscientização, através da emancipação do povo da mitologia em que se encontrava mergulhado. 
Esta emancipação só seria possível com a construção de novas formas de expressão estética. Para 
maiores informações sobre a discussão em torno do nacional popular, Cf. SANTIAGO JUNIOR, 2009, 
p. 34-121. 
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Este posicionamento (autorismo), como vimos, foi difundido por Walter da Sil-

veira no Clube de Cinema da Bahia entre seus os sócios e frequentadores. Os cine-

astas se enxergavam como artistas, tal qual os pintores ou escritores. Enquanto 

Carybé utilizaria das tintas, Jorge Amado das letras e papel, os cineastas utilizariam 

em sua arte “uma ideia na cabeça e uma câmera na mão”. Entretanto, para além 

desse jargão batido, sabemos que os cineastas não atuavam como “autores solitá-

rios”. A figura que mais aproxima-se historicamente dos diretores de cinema é a do 

maestro, daquele que conduz uma orquestra, apresentando a sua leitura da música. 

Assim, podemos compreender que a postura adotada por Agnaldo “Siri” Azevedo 

como realizador de curtas-metragens era semelhante à de um orquestrador, o qual 

articulava temas, concepções político-estéticas e equipe técnica no processo de ela-

boração para sua interpretação da realidade. 

Os cinemanovistas75 se diferenciavam dos cepecistas por afirmarem possuir 

uma “sensibilidade antropológica”. Isso quer dizer, que eles acreditavam estar mais 

próximos do “povo” e assim conseguiriam retirá-lo da situação de alienação ao qual 

viviam. Sobre isso, Francisco das Chagas Santiago Junior afirma que,  

a crença na sensibilidade antropológica, na capacidade de ver a si 
mesmos como capazes de falar pelo e para o povo modificando-o, de 
tirá-lo das ilusões (mitologias populares), foi uma marca de Carlos Di-
egues, seus companheiros e, notadamente, de Glauber Rocha. Neste 
sentido, para o Cinema Novo o povo era o agente revolucionário que 
precisava ser tirado das condições de alienação das próprias formas 
culturais. Era preciso denunciar, por meio da sensibilidade antropoló-
gica, as mitologias populares que impediam o povo de se libertarem 
da dominação. As manifestações populares eram formas de alienação 
e a religião, em especial, era compreendida como o “ópio do povo” 
(SANTIAGO JR, 2009, p. 43). 

É creditado aos curtas brasileiros do final da década de cinquenta e da década 

de sessenta os elementos estéticos que influenciariam tanto o movimento do Cinema 

Novo, quanto às produções do CPC/UNE. Os principais filmes deste período foram 

Arraial do Cabo (1959), de Paulo César Saraceni e Aruanda (1960), de Linduarte No-

ronha. Outros curtas de destaque foram produzidos sob a tutela do CPC, como Couro 

de Gato (1960), de Joaquim Pedro de Andrade. Animados com o sucesso do curta, o 

                                            
75 Entre si também havia muita diversidade e divergências entre os cinemanovistas. Não consideramos 
em nenhum momento este movimento enquanto homogêneo e de pensamento único. Apenas tentamos 
destacar, de forma hegemônica, os debates travados entre os cineastas acerca do nacional e do po-
pular, pois nos são importantes para compreender a criação artística de Agnaldo “Siri” Azevedo e os 
temas de seus filmes. 
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CPC produziu mais quatro, que juntos deram origem ao longa-metragem Cinco Vezes 

Favela (1962)76. Seguindo este mesmo modelo, de curtas reunidos em um longa, Tho-

mas Farkas produz Brasil Verdade (1965), composto pelos curtas Os Subterrâneos 

do Futebol, de Maurice Capovilla, Viramundo, de Gustavo Sarno, Nossa Escola de 

Samba, de Manoel Horácio de Gimenez e Memórias do Cangaço, de Paulo Gil Soa-

res)77 (SILVA, 1999, p. 27-31). 

Já entre os anos sessenta e meados dos anos setenta, houve uma modificação 

neste quadro, impulsionados pelo golpe civil-militar de 1964. Foi a época em que os 

cineastas se descobriram “classe social”, isto é, como pertencentes às classes médias 

urbanas brasileiras. Além disso, os projetos estético-políticos anteriores foram revistos 

e considerados pouco revolucionários. Houve um intenso debate em torno do que se-

ria a cultura popular e de formas de construção de um cinema mais próximo ao “povo”, 

tanto por parte da crítica quanto pelos realizadores. Neste contexto, escritos de Jean 

Claude-Bernadet e Maria Rita Galvão (Brasil em Tempo de Cinema e Cinema: reper-

cussões em caixa de eco ideológica – as ideias de “nacional” e “popular” no pensa-

mento cinematográfico brasileiro), Marilena Chauí, Sebastião Uchoa Leite, para citar 

alguns, questionavam os pressupostos políticos e estéticos do nacional-popular78. A 

partir destes escritos e dos debates travados em tornos deles, o campo cinematográ-

fico brasileiro passou a problematizar a cultura popular revolucionária, a libertação do 

povo oprimido e o papel de vanguarda e de mediação dos intelectuais, ou seja, os 

pressupostos que sustentaram a produção cinematográfica nos anos anteriores. Se-

gundo Margarida Maria Adamatti, 

Em todos esses questionamentos, a cultura popular estava no epicen-
tro do debate e trazia junto a condenação à pretensão do intelectual 
em ser um porta voz do povo. Se a crítica ao nacional popular no ci-
nema já estava presente em Brasil em Tempo de Cinema, ela se acir-
rava no final dos anos setenta e se tornaria inviável no começo da 
década de oitenta. Naquele momento, o nacional popular era visto 
como símbolo de uma ação autoritária, mistificadora, nacionalista e 
afeita às regras do mercado e do estado autoritário (ADAMATTI, 2015, 
p. 301). 

                                            
76 Além de Couro de Gato, o longa é composto por um Favelado (dirigido por Marcos Farias), Escola 
de Samba, Alegria de Viver (dirigido por Cacá Diegues), Zé da Cachorra (dirigido por Miguel Borges) e 
Pedreira de São Diogo (dirigido por Leon Hirszman). 
77 Para um aprofundamento maior sobre os filmes produzidos por Thomas Farkas, cf. LUCAS, 2012. 
78 Margarida Maria Adamatti realiza uma bela discussão sobre a ideia do nacional e do popular dentro 
da revista Opinião, apresentando autores, textos e a circulação destas ideias. Para um panorama e um 
aprofundamento destas questões, cf. ADAMATTI, 2009. 
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Esta mudança de perspectiva, pôs em cheque as pretensões revolucionárias 

do Cinema Novo e do CPC/UNE. A partir desse momento, uma nova postura político-

estética surgiu, em que os cineastas não se viram mais como aqueles que deveriam 

ensinar o povo a ser “povo brasileiro”. Segundo Francisco das Chagas Santiago Ju-

nior, 

O nacional e o popular mudaram de foco, deixando de ter como leit-
motiv a “revolução” para se tornarem temas em si e servirem para dis-
putas mais limitadas. Ou seja, cineastas, ao invés de promoverem a 
revolução, tentaram promover o que então se achavam capazes: 
conscientização e visibilidade dos muitos setores e manifestações que 
constituíam a cultura popular (SANTIAGO JUNIOR, 2009, p. 61). 

Ao mesmo tempo, durante a década de setenta houve uma reorganização do 

mercado de bens simbólicos no Brasil, onde os produtores audiovisuais, principal-

mente de curta-metragem, foram afetados. Cabe destacar que o curta-metragem do-

cumental brasileiro79 sempre teve uma dependência do Estado, no tocante à produção 

e à distribuição, desde tempos do INCE. Sob o ponto de vista estatal, os filmes deve-

riam ter um caráter pedagógico/educativo, por um lado, e de propaganda, por outro80. 

Além disso, seus temas estariam ligados à história e cultura nacional. Esta aproxima-

ção, mediados pelas instituições do Estado, são destacados por Denise Tavares da 

Silva. Segundo a autora, 

não é circunstancial, portanto, que quase toda atividade do poder pú-
blico nestes anos [1950 à 1970] seja pautada pelo incentivo à memória 

                                            
79 É importante destacar que os filmes curtos privados/domésticos e os cinejornais não estão contem-
plados quando falamos sobre o cinema documentário brasileiro.  
80 A utilização do cinema enquanto agente educativo e de propaganda não é exclusividade do Estado 
Brasileiro. Segundo, Milene de Cássia Silveira Gusmão, ao analisar a disseminação do cinema em 
Salvador no início do século XX, “[...] ações de utilização do cinema como agente educativo por parte 
da Igreja Católica, em Salvador, antecederam aos anos 1910. [...] Além de uma importante atividade 
de lazer, o cinematógrafo era meio de ganhar dinheiro (indústria e comércio), de profissionalização e 
um eficiente mediador da ação educativa, nesse momento, principalmente da educação religiosa e 
moral”. (GUSMÃO, 2008, p. 201). Célio Roberto de Araújo, ao analisar a atuação política da Igreja 
Católica em Salvador no contexto do golpe civil-militar de 1964, também destaca a utilização de filmes 
nas igrejas como parte do processo de divulgação da Cruzada do Rosário em Família: “No dia 20 de 
março, uma sexta-feira, reuniram-se, na sede da Cruzada do Rosário em Família de Salvador, os bis-
pos auxiliares D. Walfrido Teixeira e D. Adriano Hipólito, juntamente com vigários da Conceição da 
Praia, Chame-Chame, São Pedro, Rio Vermelho e Pituba. Ao lado deles, o Padre Joseph Quinn, diretor 
assistente e representante de Peyton na fase de divulgação da Cruzada. Nessa reunião foram definidas 
as 25 paróquias que organizariam as salas de projeção para a exibição dos 15 filmes coloridos sobre 
os mistérios do Rosário. Para que as exibições fossem realizadas, os vigários deveriam indicar 4 ho-
mens de suas respectivas paróquias para que, mediante curso iniciado no dia 20 do corrente mês, se 
tornassem técnicos e instrutores aptos para manejar as máquinas de projeção das películas” (ARAÚJO, 
2008, p. 51-52). Para maiores informações sobre a Cruzada do Rosário e a utilização de filmes como 
propaganda de suas ideias, Cf. ARAÚJO, 2008, p. 44-75. 
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nacional – incluindo aí biografias, festas populares, artes e artistas bra-
sileiros – já que a visão estatal de uma cultura brasileira quase sempre 
esteve anexada à história do País, a seus símbolos, a seus heróis 
(SILVA, 1999, p. 32). 

No início da década de 1970, todavia, havia um intenso debate sobre a queda 

de produção cinematográfica no Brasil. O caso do curta-metragem era mais grave, 

tendo em vista as fragilidades históricas desta forma de se produzir. Ao refletir sobre 

a importância dos curtas, Vladimir Carvalho falou que, 

O filme curto, e em especial o documentário, é um gênero que inte-
ressa à cultura e à educação. Além disso, o documentário é um fator 
de preservação da cultura do país, evitando a sua descaracterização 
e reforçando o sentido de nacionalidade [...] O curto é um assunto de 
interesse público, que o Governo, com toda a sua propaganda, tem 
esquecido, inexplicavelmente. No caso do documentário, este poderia 
desempenhar um papel decisivo na formulação, interpretação e solu-
ção dos problemas brasileiros. A meu ver, qualquer projeto em qual-
quer área do conhecimento social, etnológica, tecnológica, etc., deve-
ria se apoiar nos dados que os filmes poderiam oferecer de forma con-
vincente e direta (LOBO, 1972, p. 5).  

Ou seja, ao defender a produção de curta-metragem no Brasil, o cineasta apela 

ao discurso que o aproxima do Estado, na tentativa de demonstrar a importância do 

curta-metragem documentário, e estimular a constituição de políticas públicas de in-

centivo à produção. Esta seria a fórmula encontrada, não apenas por Vladimir Carva-

lho, mas por uma série de outros cineastas: aproximação do Estado, mesmo que sob 

um regime autoritário. 

A relação entre cineastas e instituições culturais estatais, seguiria esta mesma 

fórmula ao longo de quase duas décadas81. Enquanto isso, o curta-metragem na dé-

cada de 1970 estava com dificuldade de afirmar-se enquanto forma de expressão ar-

tística, justamente pelos empecilhos dos realizadores em produzir e exibir os filmes. 

Material caro e falta de salas para exibição eram as maiores reclamações no início da 

década. Segundo Luiza Lobo, em reportagem para o Jornal do Brasil, de 21 de agosto 

de 1972, até então, havia três grandes festivais de curtas no Brasil, em São Paulo 

(promovido pelo jornal O Estado de São Paulo), Brasília (promovido pela Universidade 

                                            
81 O Estado, por meio do Instituto Nacional de Cinema (INC), buscava interferir no mercado exibidor via 
legislação. Desde 1966, era obrigatório a exibição de curtos nas salas de cinema brasileiras (Decreto 
lei nº 43) e a partir de 1967 foi instituído a obrigatoriedade de 28 dias de exibição (Resolução nº 4). Em 
1971, para organizar a certificação dos filmes que seriam exibidos, foi instituída uma pré-seleção, à 
cargo do INC. 
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de Brasília) e Rio de Janeiro (promovido pelo Jornal do Brasil). Evidentemente, a jor-

nalista desconsiderou a realização entre 13 e 16 de janeiro de 1972 em Salvador da I 

Jornada Baiana de Curta-Metragem82. Mesmo assim, o acesso do público ao curta-

metragem brasileiro era limitado. A inclusão do curta nas salas comerciais ficava à 

cargo das empresas distribuidores, que utilizavam de subterfúgios para burlar a legis-

lação. Como comenta a cineasta Ana Carolina Teixeira Soares83, 

Os filmes têm tido péssima distribuição, pois a fiscalização do INC é 
muito precária. O controle de distribuição de cópias e a obrigatorie-
dade de dias são feitos de modo falho, chegam ao produtor apenas 
20% da renda real que o distribuidor tem com o filme (LOBO, 1972, p. 
5) 

Todas essas questões estavam em voga quando Agnaldo “Siri” Azevedo iniciou 

sua própria produção fílmica. Caso fosse um cineasta iniciante teria muitas dificulda-

des. Contudo, seus contatos e amizades, acumulados ao longo dos anos cinquenta e 

sessenta, permitiu-lhe dedicar-se à arte do filme curto. No entanto, Francisco das Cha-

gas Santiago Junior, pontuou uma questão central sobre esse momento estético-his-

tórico na redefinição do nacional-popular na produção cinematográfica brasileira: 

A cultura popular continua palco de serradas disputas no campo cine-
matográfico brasileiro só que, desta vez, marcada por muitas caracte-
rísticas: reagindo ao regime militar, os cineastas tanto empreenderam 
uma autocrítica generalizada que mudou sua sensibilidade e a forma 
de perceber a realidade brasileira, articulando uma perspectiva sobre 
a “cultura popular”, como usaram do Estado e de sua penetração na 
indústria cultural para conseguir viabilizar seus projetos. Construíram 
assim uma releitura do nacional e do popular que tanto se afinava às 
propostas nacionalistas do regime militar, como fornecia algum espaço 
de crítica ao mesmo. Ao pensarem a cultura popular a partir de 
seus valores, legitimando-a como ponto-de-vista válido de refe-
rência e rejeitando modelos sociológicos importados, os cineas-
tas começaram a abusar de muitos temas como forma heurística 
de interrogar e se expressar sobre a realidade brasileira. Para 
tanto começaram a representar grupos sociais particulares, e não 
idealizações homogêneas (SANTIAGO JUNIOR, 2009, p. 68-69, 
grifo nosso) 

Ou seja, entre os anos 1960 e 1970, houve a utilização de temas culturais par-

ticulares, muitas vezes afinados ao discurso ideológico do novo regime, para repre-

sentar a realidade social brasileira. É dentro deste quadro que Agnaldo “Siri” Azevedo 

                                            
82 Para uma leitura sobre a I Jornada Baiana de Curta Metragem, cf. MELO, 2009, p. 59-61. 
83 Documentarista nascida em 1948 na cidade de São Paulo.  
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começou sua produção de curtas-metragens. Em decorrência deste processo, mais 

questionamentos aparecem: será que na Bahia, mais especificamente em Salvador, 

o debate político-estético seguiu os mesmos caminhos daquele que aconteceu no eixo 

Rio-São Paulo? Quais perspectivas estéticas e políticas “Siri” desenvolveu ao retornar 

para Salvador vindo do Rio de Janeiro? Nossa tentativa de responder a essas ques-

tões parte para da interpretação temporal do que foi feito por “Siri” por meio dos temas 

de seus documentários (conteúdos narrativos) e a forma como ele utiliza para trans-

mitir suas mensagens (procedimentos estético-políticos) de maneira diacrônica. 

 

2.2 Em busca da cultura e da política locais como afirmação do presente: anos 
1960/1970 

 

O cinema de Agnaldo “Siri” Azevedo buscava experimentar por searas estéticas 

e políticas bem ao gosto da produção nacional dos anos 1960 e 1970. Como nos 

aponta Rosane Kamisky, 

O cinema moderno é um fenômeno internacional, mas uma de suas 
especificidades no caso latino-americano – incluindo o brasileiro – 
consiste em que esse cinema, além de promover rupturas estéticas, 
também queria discutir política, e isso ao menos desde o começo da 
década de sessenta. Naqueles decênios, os jovens cineastas, desejo-
sos de intervir na política e na cultura brasileiras, absorveram e rearti-
cularam em termos poéticos desde os projetos mais otimistas de um 
nacionalismo cultural até a consciência da condição de subdesenvol-
vimento do país. Como resultado de tal junção entre interesses estéti-
cos e políticos, esse foi o período em que a cinematografia brasileira 
acabou se inscrevendo em meio às discussões intelectualizadas (KA-
MISKI, 2008, p. 02). 

Isso nos parece válido, tanto do ponto de vista dos filmes de ficção como dos 

filmes documentários. É nesse cenário que “Siri” iniciou-se quanto à tarefa de produ-

ção fílmica própria, no final da década de 1960, onde o contexto político-estético do 

campo cinematográfico brasileiro estava bastante transformado quanto àquele pre-

sente/vivenciado no final dos anos 1950. Esta iniciação marcou o começo da partici-

pação de “Siri” na vida cultural de Salvador. A produção documentária de “Siri” é com-

posta de filmes em curta-metragem, geralmente produzidos em Salvador e filmados 

no interior da Bahia. 

Nesta produção, que pode ser vista na Tabela 1, seus temas oscilam entre dois 

campos: política e cultura. O primeiro campo, o político, refere-se aos filmes de crítica 
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social em que o documentarista buscava denunciar problemas bastante específicos: 

as consequências da urbanização desenfreada da cidade do Salvador, o processo de 

construção da anistia no Brasil visto pela lente de um cineasta baiano, o problema 

provocado pela doença de chagas entre a população mais pobre ou a exploração 

predatória pela mineração das cidades do interior baiano. Aqui percebemos um dis-

tanciamento na obra de Agnaldo “Siri” Azevedo das questões que envolviam a crítica 

social pelo nacional-popular dos anos 1950/1960. Em nenhum momento, o cineasta 

baiano quer uma transformação radical do país ajudando o “povo” a sair das trevas 

da ignorância. Pelo contrário, suas pretensões são bem menores, seguindo a fórmula 

da conscientização e, às vezes, da denúncia, de problemas políticos e sociais locais. 
 

Tabela 2. Filmes dirigidos por Agnaldo “Siri” Azevedo nos anos 1960/1970 
TITULO ANO 

Romaria do Nordeste (não finalizado) 1960 
Dança Negra 1969 
Sem Saída 1971 

O Boca do inferno 1974 
As Phylarmônicas 1975 

Carbonado ou xique-xique de Andaraí: a cidade fantasma 1976 
Creio em Ti, São Jorge dos Ilhéus 1977 

O Mundo de "Seo" Nestor 1978 
A Volta do boca 1978 

Anistia 1979 
FONTE: Elaborado pelo autor (2017) 

 

O segundo campo, o cultural, buscava mostrar manifestações culturais ou ar-

tísticas em seus contextos particulares. É neste campo em que encontramos a repre-

sentação da cultura em sua localidade. Buscava-se mostrar a cultura desta população 

não mais como alienada, mas possuidora de uma lógica própria. Podemos perceber 

também, um caráter de resistência destas manifestações culturais frente ao desenvol-

vimento econômico. Contudo, o diretor utilizou o argumento de que há sempre o risco 

destas manifestações serem extintas, frente ao descaso do poder público. Entre a 

lógica dos produtores de cultura e o risco de sua extinção pelo mercado havia sempre 

uma tensão narrativa nos filmes de Agnaldo “Siri” Azevedo. Nesse sentido era dado o 

destaque a uma visão mais “popular” da história, isto é, uma versão documentária das 

consequências dos processos históricos a partir daquilo que nos anos 1960 e 1970 a 

historiografia inglesa denominava de uma “história vista de baixo”84. 

                                            
84 Para um debate inicial sobre a história vista de baixo, cf. SHARPE, 1992, p. 39-62. 
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O primeiro filme de “Siri”, Dança Negra (1969)85 busca aproximar-se de uma 

releitura das religiões de matriz africana, não mais a considerando o “ópio do povo”, 

mas a partir do legado cultural dos africanos à cultura brasileira. É um "ensaio inspi-

rado em duas músicas do compositor Silvio Deolindo Fróes86, com imagens da Ba-

hia"87. O documentarista baiano expõe sua intenção em entrevista à José Marinho: 

Depois de muitos anos, dele [Silvio Deolindo Fróes] retornar a Salva-
dor, a gente tem duas músicas dele que tem influência de sua terra ... 
Uma influência da origem de sua terra, de seu povo, principalmente 
Dança Negra onde ele começa a frequentar os terreiros de candomblé, 
a gente sente, então, toda a influência já africana, já misturada com 
influência baiana. (MARINHO, 2014, p. 151) 

Nesta entrevista, “Siri” nos aponta um de seus primeiros interesses: a busca 

pela identificação entre a cultura local com a cultura de matriz africana. O cineasta 

associa um grande músico soteropolitano, pertencente à elite erudita e bacharelesca, 

com o candomblé, religião considerada popular. O cineasta assim deu ênfase à mis-

tura desses dois conjuntos, música e religião, erudito e popular, por meio da experi-

ência localizada e relida por Silvio Deolindo Fróes. 

Essas questões apontadas pelo filme Dança Negra no final da década de ses-

senta, aproximavam-se das leituras novas acerca do “popular” pelos cineastas brasi-

leiros. O diretor Nelson Pereira dos Santos também fez movimento semelhante, 

quando da produção e lançamento do filme Amuleto de Ogum (1974) em que a visão 

sobre a Umbanda foi revista. Segundo Francisco das Chagas Santiago Junior, 

Para Nelson Pereira, o cineasta deveria ficar ao lado dos valores po-
pulares, ter uma visão popular da realidade. Apenas incorporando a 
visão do povo no cinema seria possível ao realizador, encontrar outro 

                                            
85 Este filme foi produzido em 1969 na cidade de Salvador (BA), filmado em 35mm, com aproximada-
mente 10 minutos de duração e segundo a ficha caalográfica teve por produtora a Embrafilme. Não 
tivemos acesso ao filme nos arquivos audiovisuais consultados (Cinemateca Brasileira/SP, Setor de 
Memória da Diretoria de Audiovisual da Fundação Cultural do Estado da Bahia e o Arquivo Nacio-
nal/RJ). A Filmografia Brasileira classifica este filme como não ficção. Para informações técnicas sobre 
o filme, cf. FILMOGRAFIA BRASILEIRA. Dança Negra (Ficha). Disponível em http://bases.cinema-
teca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=filmograFIA&lang=p&nextAction=lnk&ex-
prSearch=ID=035896&format=detailed.pft#. Acesso em 18/06/2017. 
86 Silvio Deolindo Froes (1864-1948) foi um compositor, pianista, organista, professor e crítico musical 
que nasceu e faleceu em Salvador (BA). Sua formação artística foi dada no Rio de Janeiro e na Europa 
(França, Alemanha). Ao retornar para Salvador em 1898, é convidado a dirigir o conservatório de mú-
sica da Bahia, atualmente ligado à Universidade Católica do Salvador. Sua obra é pouco conhecida 
pelo público em geral. Uma das canções utilizadas por Agnaldo “Siri” Azevedo é conhecida como Dança 
Negra (Danse nègre: Paisagens tropicais, op. 19, n. 3). Para maiores informações sobre a vida e obra 
do Silvio Deolindo Fróes, Cf. BRASIL, 1976. 
87 EMBRAFILME. Catálogo de filmes de curta-metragem brasileiro. Rio de Janeiro, 1979. 
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papel político alheio aos preconceitos de outrora e engajados no novo 
movimento histórico. Era preciso criticar a atitude intelectual de supe-
rioridade (SANTIAGO JR, 2009, p. 65). 

Talvez com menos certezas do que Nelson Pereira dos Santos por ser um ci-

neasta em início de carreira, Agnaldo “Siri” Azevedo também utilizou em seus primei-

ros documentários esse diálogo entre cultura e política, cineastas e intelectuais, como 

pode também ser visualizado no filme Sem Saída (1971)88. Seu tema principal é o 

sofrimento da população acometida pela doença de Chagas89, um problema social, já 

que o diagnóstico da doença incapacitava as pessoas infectadas e muitas não conse-

guiam aposentadoria. “Siri” havia assistido na televisão um programa que mostrava 

pessoas portadoras deste mal (MARINHO, 2014, p. 152). O título acaba sendo a in-

terpretação do diretor para a situação dos doentes, que sem perspectiva de trata-

mento e sem amparo da legislação, tinham de continuar trabalhando. Sem saída, as-

sim, configura-se como um caminho sem opções para a população, mas também um 

momento de questionamento político-estético no presente vivido pelo cineasta.  

Apesar de ter sido produzido no início da década de 1970, encontramos res-

quícios da visão do nacional-popular, em que o “povo” era o tema central dos discur-

sos, entretanto, sem participação em sua construção. Também encontramos o dis-

curso cientificista, a partir dos dados escritos por dois médicos, que se aproximava da 

proposta dos filmes cepecistas. A voz over é controlada pelo saber científico. Em ne-

nhum momento de Sem Saída observamos entrevistas com a população que sofre do 

mal. O que fica nas entrelinhas é que o problema da doença de Chagas era conhecido, 

mas havia pouca preocupação com os doentes que desconheciam as causas daquele 

mal, pois não existiam políticas públicas efetivas que auxiliassem os trabalhadores 

                                            
88 Filme documentário com duração de sete minutos, filmado em 35 mm, produzido na cidade de Sal-
vador (BA). Teve a distribuição realizada pela EMBRAFILME e produzida pela Eda publicidade. Nos 
bancos de dados consultados, há dados divergentes sobre o ano de produção. Segundo a Filmografia 
Brasileira, o ano de produção é em 1971. Para a Filmografia Baiana, o ano de produção foi 1970 e o 
lançamento do filme foi realizado em 15 de setembro de 1973, durante a Jornada Nordestina de Curta-
Metragem. Não foram encontradas informações sobre a produtora. 
89 A doença de Chagas ou Tripanossomíase americana é uma doença causada pelo protozoário Trypa-
nassoma Cruzi, transmitido pelas fezes de um inseto (percevejo) triatoma, isto é, que se alimenta de 
sangue (hematófago), conhecido popularmente como “barbeiro”. O parasita ataca principalmente o co-
ração, o fígado ou os intestinos, causando destruição da musculatura e flacidez, provocando o inchaço 
destes órgãos de forma irreversível. Em alguns casos, a doença de Chagas pode não causar nenhuma 
lesão que impacte o cotidiano do infectado, mas, em outros casos, pode ser fatal. No contexto da 
década de 1950, quando os políticos professavam um discurso de progresso e desenvolvimento, esta 
doença representava o lado “atrasado” da sociedade, pois atingia pessoas jovens em plena atividade 
produtiva. Sobre o debate historiográfico acerca dos sentidos histórico-sociais da doença de Chagas 
no Brasil, cf. KROPF, 2006. Utilizamos principalmente as informações contidas na “Introdução” desta 
Tese. 
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infectados a manter-se. Acreditava “Siri” que um infectado deveria ter o direito de apo-

sentar-se, o que não acontecia até então. Portanto, para o cineasta, era necessário 

intervir, expor o problema para mudar a situação vigente. O problema apresentado 

era a dissintonia entre um suposto desenvolvimento econômico, que redistribuiria a 

riqueza e transformaria a realidade social da população, e a existência de pessoas 

com a doença, considerada uma enfermidade típica de lugares pobres e sem infraes-

trutura nos arrabaldes da cidade. 

Para sensibilizar outras classes da sociedade, Agnaldo Azevedo utilizou do dis-

curso médico-científico da época. “Siri” envolve-se com um núcleo de pesquisa que 

coleta informações sobre a doença, possivelmente, a Clínica de Doenças Tropicais e 

Infectuosas instalada no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Bahia 

pertencente à UFBA. É de lá que se organizou o “Projeto São Felipe”, financiado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), cujo objetivo era fortalecer as pesquisas para 

diagnóstico e tratamento de pessoas contaminadas pelo trypanosoma cruzi (PRATA, 

2006). O uso do discurso científico, todavia, provoca um distanciamento entre o es-

pectador com o que é mostrado. A fala informativa da narradora (Luna Alkalay) sobre 

a disseminação da Doença de Chagas nos diz que: 

Disseminada por todo continente americano, assolando as populações 
desde o sul dos Estados Unidos até o Chile e a Argentina, a terrível 
doença de chagas já vitimou e continua vitimando milhões de seres 
humanos, muitas vezes desconhecedores do mal que lhes consome 
irremediavelmente a vida. A moléstia tem este nome em homenagem 
ao grande sábio brasileiro Carlos Justiniano Ribeiro das Chagas, que 
descobriu e descreveu em 1909, tornando-se por isso mundialmente 
famoso (Sem Saída, 1971). 
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Esta fala, fruto dos apontamentos dos médicos Emmanuel Dias90 e João Carlos 

Pinto Dias91, mostra que o diretor buscou um tom mais informativo ao abordar a do-

ença de Chagas. Apesar da preocupação com a população, do ponto de vista político-

estético, o filme não teve uma boa recepção. “Siri” comenta à José Marinho que "a 

maioria das pessoas que não têm uma informação da doença acha o filme alienado". 

Aqui, podemos perceber uma contradição: se o filme é baseado no saber cientifico, 

seguindo uma estratégia de conscientização através do conhecimento, por que foi 

considerado “alienado”? Esse não seria justamente o efeito oposto dos objetivos pre-

tendidos pelo cineasta? 

Acreditamos que Sem Saída também se encontra em uma encruzilhada esté-

tico-política: entre a persistência de uma certa visão cientificista/intelectualista, que 

apresenta uma visão genérica e abstrata do popular, oriunda da perspectiva estética 

comum aos anos 1950/1960 e a crítica social de problemas encontrados em localida-

des pobres da cidade, apresentando as pessoas e seus nomes, ainda que não por 

sua voz , isto é, trazendo à tela as especificidades e deixando de lado as generaliza-

ções, posição estético-política que estava emergindo, que vinha como uma mudança 

em relação à ideologia do nacional-popular. “Siri” estava aprendendo as artimanhas 

das filmagens, agora na posição de diretor, ao mesmo tempo que tentava dialogar 

com as transformações nos debates políticos e estéticos dos anos setenta.  

                                            
90 Emmanuel Dias nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 27 de julho de 1908. Seu pai, Ezequiel 
Caetano Dias, integrou a equipe original de pesquisadores do Instituto de Manguinhos e foi responsável 
pela fundação e direção da filial do Instituto em Belo Horizonte, que levaria seu nome. Em 1929, ainda 
estudante, passou a frequentar o Instituto Oswaldo Cruz, para o qual seria contratado em 1931 e, sob 
a supervisão de Carlos Chagas - de quem era afilhado de batismo -, integrou o grupo que realizava 
pesquisas sobre a tripanossomíase americana em Lassance e em Manguinhos. Formou-se pela Facul-
dade de Medicina do Rio de Janeiro em 1933, defendendo tese de doutoramento sobre o parasito 
causador da doença de Chagas e aprofundando seus estudos a partir de 1935 em colaboração com o 
pesquisador argentino Cecílio Romaña. Em 1962, faleceu em consequência de acidente rodoviário. 
(KROPF, Simone Petraglia; AZEVEDO, Nara; FERREIRA, Luiz Otávio. Doença de Chagas: a constru-
ção de um fato científico e de um problema de saúde pública no Brasil. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de 
Janeiro ,  v. 5, n. 2, p. 347-365,    2000.    Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ar-
ttext&pid=S1413-81232000000200009&lng=en&nrm=iso>. Acesso em  16  Junho  2017. ) 
91 João Carlos Pinto Dias nasceu em 12 de agosto de 1938 no Rio de Janeiro, RJ. Filho do Dr. Emma-
nuel Dias (médico e pesquisador) e de D. Nícia de Magalhães Pinto Dias, trabalha desde 1963 com 
Clinica Médica e Doenças Tropicais, especializando-se em doença de Chagas, sendo membro Titular 
do Comitê de Doenças Negligenciadas da Organização Mundial da Saúde (Genebra), desde 2010. Tem 
sido assessor temporário da Organização Panamericana da Saúde desde 1978 até hoje, especialmente 
sobre doença de Chagas. Tem 242 trabalhos científicos publicados em periódicos científicos, 78 capí-
tulos de livros científicos, 4 livros editados, produção em grande maioria afeta à Epidemiologia, à Clínica 
e ao Controle da doença de Chagas. SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL. João Car-
los Pinto Dias. Disponível em http://www.sbmt.org.br/portal/expresidentes/joao-carlos-pinto-dias. 
Acesso em 16 Junho 2017. 
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O primeiro grande sucesso de “Siri” foi Boca do Inferno (1974)92, filmado no 

início do período chamado de “abertura política”. Seu tema principal é a crítica à situ-

ação em que se encontra a cidade de Salvador. Na década de 1970, a cidade vai 

sofrer um surto de urbanização e crescimento, como vimos no capítulo 01. Para isso, 

Agnaldo “Siri” Azevedo utiliza de um personagem, “Gregório de Matos”, e de poemas 

atribuídas a este autor para construir a crítica à cidade turístico-industrial. Mas o filme 

também utiliza outros elementos para estabelecer esta crítica, como as canções. In-

clusive é o filme que mais utiliza canções na trilha sonora. Do ponto de vista estético-

político, percebemos a utilização de alegorias para tratar das questões locais. Ao uti-

lizar um personagem do século XVII, “Siri” elabora a crítica à atualidade, unindo duas 

épocas distintas. É o que Reinhart Koselleck denomina de a “contemporaneidade do 

não-contemporâneo” (KOSELLECK, 2013, p. 40).  

Gregório de Matos não era um autor muito conhecido por “Siri” até meados da 

década de 1960. Tudo que o documentarista sabia sobre o poeta, era através de um 

livro produzido por um escritor paulista identificado apenas como “Fernando”93 e por 

coisas que a esposa dele conhecia. A pouca informação sobre o poeta seiscentista 

baiano não era exclusividade de “Siri”. Até os anos sessenta, apenas duas edições 

haviam existido sobre o Boca do Inferno: a primeira feita por Vale Cabral, Satíricas, 

em 1882 e a segunda, em seis volumes, editados, pela Academia Brasileira de Letras 

a partir de 1923, tendo como organizador a figura do escritor Afrânio Peixoto. Sob o 

ponto de vista editorial, tratava-se de livros raros, com tiragem limitada, possivelmente 

acessíveis em poucas bibliotecas. 

 Entretanto, a obra de Gregório era permeada de problemas. Difundidos entre 

os literatos apenas em fins do século dezenove, muitos duvidavam de que o poeta 

                                            
92É curta-metragem documentário de 20 minutos filmado em 16 mm. Ganhou o prêmio Universidade 
Federal da Bahia na III Jornada Brasileira de Curta-Metragem. O filme foi assistido a partir de cópia 
telecinada disponibilizada em disco DVD.  Há discordância dos dados quantos à companhia produtora 
e o local de produção. A Cinemateca do Museu de Arte Moderna (MAM) é apontada pela Filmografia 
Brasileira como companhia produtora, sendo assim o local de produção é o Rio de Janeiro. Nos letreiros 
do filme, a cinemateca do MAM aparece como produtor associado, junto com J.P de Carvalho. O dici-
onário de filmes de Antônio Leão, entretanto, aponta como lugar de produção Salvador. Acreditamos 
que a cinemateca do MAM-RJ não atuava apenas como exibidora de filmes ou como reserva técnica 
de material cinematográfico. Há indícios de sua atuação também como uma produtora de curtas me-
tragens. Só pesquisas futuras, entretanto, que podem confirmar ou não estes indícios. 
93 Segundo “Siri”:“[...] conhecia alguma coisa do Gregório pelo escritor paulista...Fernando. aliás, ele 
faz um trabalho do Gregório, é um trabalho que não é um trabalho profundo. Ele analisa Gregório e cita 
algumas poesias do Gregório. [...] É um escritor, um pesquisador paulista, um cara que tem um trabalho 
sobre o Gregório de Matos” (MARINHO, 2014, p. 158). Não conseguimos identificar esta obra, nem 
este pesquisador conhecido como Fernando. Contudo, acreditamos que a obra consultada por “Siri” é 
mais de um estudo sobre o poeta do que um livro de antologias. 
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tivesse realmente existido e até de que muitas de suas poesias que lhe eram atribuí-

das poderiam não ter sido suas. No início da década de 1970, o Suplemento Literário 

do O Estado de São Paulo discutia justamente estes problemas literários e editoriais 

associados a Gregório de Matos: 

Na verdade, tal problema nem mesmo chegaria a propor-se se dois 
outros mistérios já tivessem sido esclarecidos: o primeiro, claro está, 
é o de saber o que realmente lhe pertence no conjunto de poemas 
constantes de dezena ou vintena de apógrafos tidos como dele; o se-
gundo seria o de esclarecer a cronologia das composições efetiva-
mente ou seguramente autenticas. Sem o esclarecimento dessas 
questões, qualquer aproximação séria da poesia gregoriana está pre-
viamente condenada ao insucesso; não sabemos que parte do que 
corre sob o seu nome teria sido por ele realmente escrita” (Suplemento 
Literário de O Estado de São Paulo, 21 de março de 1970, p. 4). 

Assim, o primeiro contato mais profundo com as poesias de Gregório que Ag-

naldo “Siri” Azevedo teve foi através da coleção Crônica do viver baiano seiscentista 

feita em verso pelo Doutor Gregório de Matos e Guerra, organizada por James Amado 

em sete volumes pela editora Janaína em 1969 (HALLEWELL, 2012, p. 694). Foi a 

maior tentativa de lançar a obra completa do poeta baiano até então. Nesta época, 

havia uma política nacional de subsídios à publicação promovida pelo Instituto Nacio-

nal do Livro (INL)94. “Siri” relata que esta edição foi fundamental para criar O Boca do 

Inferno: 

E pra mim foi ótimo, porque a partir daí, consegui ter acesso ao traba-
lho do Gregório de Matos, que conhecia por um escritor paulista, um 
pesquisador paulista que tinha um mínimo do Gregório. E me deu o 
máximo do Gregório. E lendo a obra do Gregório [...] tive mais uma 
abertura, sei lá, usando mais o Gregório. A partir daí me inspirei” (MA-
RINHO, 2014, p. 159-160) 

 Sendo Gregório de Matos uma figura pouco conhecida, tendo aspectos da sua 

biografia completamente desconhecidos no início da década de setenta, cabe aqui 

nos perguntar como ele era visto, qual a representação que era feita dele. Para James 

Amado, indiretamente, Gregório era um cronista, alguém que através da poesia regis-

trava os acontecimentos cotidianos, daí o nome da coleção Crônicas do viver baiano 

setecentista: 

                                            
94 Ao que tudo indica, esta edição da obra de Gregório de Matos foi realizada em parceria com INL com 
o apoio do Governo do Estado da Bahia, através da Fundação Cultural (Funceb). 
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Como um homem integrado na vida do seu tempo, ele refletiu o senti-
mento nativista, toda a sua poesia é uma crônica. Era um erudito e 
não um gongórico. Foi um homem que caminhou de cima para baixo: 
rico, formado em Coimbra, foi juiz, advogou, passou por todos os es-
calões da hierarquia social, chegou a ser tocador de viola. (...) [Gregó-
rio de Matos foi] o primeiro poeta popular do Brasil, que deflagrou uma 
corrente que vem até hoje, a dos epigramistas, e primeiro satírico, 
marco válido até agora (“Gregório de Matos, o poeta privilegiado”. In: 
Jornal do Brasil, suplemento do Livro nº 36, 19 de julho de 1969, p. 12) 

Gregório seria um homem ligado à sua terra e aos problemas locais. “Siri”, ao 

criar o personagem vai utilizar desta característica para refletir sobre a urbanização 

na cidade do Salvador, a partir das poesias gregorianas. Entretanto, sem separação 

temporal, o documentarista acredita trazer a própria voz de Gregório por meio do tra-

balho do ator que o interpreta, Emmanuel Cavalcanti: 

Acho que o maior trabalho do filme não pertence a mim. Pertence ao 
ator e ao autor. Tive a sensibilidade de captar a obra do autor e con-
segui um ator com a mesma sensibilidade, entendeu como é? Inspirei-
me no Gregório e ele realizou: foi o Gregório de Matos. (MARINHO, 
2014, p. 160) 

Para “Siri”, era o próprio Gregório que deveria falar por meio da poesia. A leitura 

simplesmente deveria obedecer ao que já foi dito no século XVII. Então, ele deixa 

claro que sua inspiração para o filme foi Gregório de Matos, como se os versos tradu-

zissem a própria voz do poeta, que ecoa por meio do passado em continuidade com 

o presente, materializada nas páginas dos livros editados com seus poemas. No en-

tanto, ao abolir o distanciamento temporal, fica claro que o Gregório de “Siri” buscava 

representar a Bahia e os problemas da cidade de Salvador na década de 1970. São 

utilizados no roteiro, versos dos poemas Aos Vícios95, Epigrama96, Ilha de Itaparica97, 

Triste Bahia98, Décima99, Senhora Dona Bahia100, Que me Quer o Brasil?101 e Adeus 

                                            
95 Defende o Poeta Por Seguro, Necessário, E Recto Seu Primeyro Intento Sobre Satyrizar os Vícios. 
96 Torna a definir o Poeta que os maus modos de obrar na governança da Bahia, principalmente naquela 
universal fome, que padecia a cidade 
97 Descreve a ilha de Itaparica com sua aprazível fertilidade, e louva de caminho ao capitão Luiz Car-
neyro homem honrado, e liberal, em cuja casa se hospedou 
98 Pondo os olhos primeyramente na sua cidade conhece, que os mercadores são o prymeiro móvel da 
ruína, em que arde pelas mercadorias inúteis, e enganosas. 
99 Entre os Serventes, que naquela casa assistiram, se namorou o Poeta de Catona com todas as 
veras, agora, que a viu dedilhando renda.  
100Descreve com mais individuação a fidúcia, com que os estranhos sobem a arruinar sua república 
101 Desempulha-se o Poeta da canalha perseguidora contra os homens sábios, citando benevolência 
aos nobres 
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Bahia102. Ao total são 18 inserções de estrofes ao longo do filme. Os versos de Aos 

vícios foram os mais utilizados, pois todos eles tecem críticas à forma de condução 

da administração pública, fazem ode à cidade e aos seus arredores, à condição social 

e intelectual da elite nobre, às desigualdades sociais e econômicas, além de uma es-

trofe dedicada à beleza de uma mulher como se o presente e o passado da cidade 

pudessem ser elididos. 

Quando comparamos as versões no livro e no filme, contudo, observamos al-

gumas adaptações realizadas pelo roteiro do filme. A primeira é quando o personagem 

Gregório, declama o verso do poema Senhora dona Bahia. 
 

 

Percebemos a troca da palavra "paisanos" pela expressão "teus filhos". Pai-

sano, etimologicamente, deriva da palavra francesa paysan, que se refere à pessoa 

natural de uma região ou simplesmente à um camponês. Seu significado no dicionário 

Aurélio é compatriota, patrício ou pessoa que não é militar. Percebemos que há uma 

preocupação em associar "teus filhos" à "senhora dona Bahia", como se o público 

entendesse que os filhos ingratos estivessem explorando às riquezas da mãe. 

Na inserção seguinte também utiliza uma estrofe de Senhora dona Bahia, tro-

cando uma palavra e um verso inteiro (Tabela 4). No filme, é utilizado no lugar de 

"alarves" a palavra "selvagem". "Alarve", etimologicamente, é uma palavra oriunda do 

Árabe, al-Harab, e refere-se e um árabe ou ao conjunto dos povos árabes. Segundo 

o dicionário Aurélio, além de relativo aos árabes, também pode referir-se a algo rús-

tico, rude ou à algo tolo ou parvo. 

                                            
102 Embarcado já o poeta para o seu degredo, e postos os olhos na sua ingrata patria lhe canta desde 
o mar as despedidas 

Tabela 3. Diferença entre a estrofe presente no livro e a estrofe presente no filme O 
Boca do Inferno 

Versão do livro Versão do filme 
Se o fazeis pelo interesse, 
de que os estranhos vos gabem, 
isso os paisanos fariam 
com duplicadas vantagens 

Se o fazeis pelo interesse, 
de que os estranhos vos gabem, 
isso os teus filhos fariam 
com duplicadas vantagens 

FONTE: Autor (2017) 
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Tabela 4. Diferença entre a estrofe presente no livro e a estrofe presente no filme O Boca do 
Inferno 

VERSÃO DO LIVRO VERSÃO DO FILME 
O certo é, Pátria minha, 
que fostes terra de alarves, 
e inda os ressábios vos duram 
desse tempo, e dessa idade. 

O certo é, Pátria minha, 
que fostes terra selvagem 
e ainda vos restam vestígios (sic) 
Desse tempo, e dessa idade. 

FONTE: Crônica do Viver baiano seiscentista e Filme O Boca do Inferno 
 

Ao colocar a referência à "selvagem", indiretamente, estava referindo-se a um 

tempo em que muitas das mazelas apontadas não existiam, destacando as continui-

dades entre esta época pretérita com o tempo presente. Já na expressão "E inda os 

ressábios vos duram", foi toda alterada para "e ainda vos restam vestígios". Deste 

modo, o roteiro do filme quis destacar que ainda permaneceria a característica selva-

gem da terra, principalmente na forma como ela é explora de forma predatória pelos 

seus “filhos”, pessoas que além de protegerem a terra, estão justamente se aprovei-

tando dela. 

Na cena final do documentário, o personagem despede-se da cidade utilizando 

um verso do poema Adeus Bahia enquanto passamos a escutar início do Hino ao 

Senhor do Bomfim. A alteração encontra-se no penúltimo verso, quando o persona-

gem além de falar "Adeus povo, Adeus Bahia", diz "Adeus povo da Bahia". Fica evi-

dente aqui a tentativa de não repetir a mesma informação e simplificar a fala (Tabela 

5). 

 
Tabela 5. Diferença entre a estrofe no livro e a estrofe no filme O Boca do Inferno 
VERSÃO DO LIVRO VERSÃO DO FILME 
Adeus praia, adeus cidade 
E agora me deverás, 
Velhaca, dar eu adeus 
A quem devo ao demo dar. 
Que agora, que me devas 
Duarte adeus, como quem cai 
Sendo que estás tão caída, 
Que nem deus te quererá 
Adeus povo, Adeus Bahia 
Digo, canalha infernal. 

Adeus praia, adeus cidade 
E agora me deverás, 
Velhaca, dar eu adeus 
A quem devo ao demo dar. 
Que agora, que me devas 
Duarte adeus, como quem cai 
Sendo que estás tão caída, 
Que nem deus te quererá 
Adeus povo da Bahia 
Digo, canalha infernal. 

FONTE: Crônica do viver baiano seiscentista e filme O boca do inferno 
 

Essas adaptações nos mostram, entretanto, uma preocupação com o entendi-

mento do público sobre a mensagem a ser transmitida. Mas para além disso, enfati-

zam de que lugar e para quem estavam falando: “povo da Bahia”, isto é, como se já 
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houvesse desde o passado colonial um sentimento de pertencimento e crítica aos 

problemas da Bahia e da cidade de Salvador mostrando que seus dilemas locais eram 

semelhantes aos do presente do cineasta e do seu público. 

Ao recorrer a estes aspectos dos poemas de Gregório de Matos, que falam 

sobre as transformações que ocorreram na Bahia seiscentista, Agnaldo “Siri” Azevedo 

utilizava de um intelectual do passado desconhecido e erudito para atualizá-lo e torna-

lo mais conhecido, e quiçá “popular”, como se ele estivesse falando como um “baiano” 

indignado sobre as condições de vida na cidade, seja no passado, seja no presente. 

A pretensão anacrônica de “Siri” era o de se apagar diante da narrativa para reforçar 

seu ponto de vista ao representar “sua terra” utilizando da voz das poesias, como se 

fosse a própria voz do Boca do Inferno. É a partir daí que ele insere a poesia gregori-

ana no filme. Esta forma de construção estética do documentário nos indica preocu-

pações com a localidade soteropolitana. 

As Phylarmônicas (1975)103 tem como principal objetivo apresentar as bandas 

de filarmônicas104 do interior baiano (Figura 4), que no começo da década de 1970, 

se apresentaram num grande encontro de filarmônicas no centro histórico da capital 

baiana. Este encontro foi filmado por Agnaldo “Siri” Azevedo, que desejou aprofundar 

a visão sobre a trajetória e o cotidiano das bandas e de seus mestres, refletindo sobre 

suas práticas e importância social. Ao final do documentário, “Siri” discute a precari-

zação das filarmônicas e seu suposto desaparecimento, indicando a falta de ajuda 

governamental para os grupos se manterem. Este é o primeiro filme em que “Siri” 

utilizou de depoimentos e entrevistas para construir a narrativa na tentativa de aproxi-

mar-se de pessoas em situações específicas e em realidades mais concretas, sendo 

a principal diferença deste para os seus filmes anteriores, Dança Negra, Sem Saída e 

Boca do Inferno. 

                                            
103 Filmado em 16mm, com aproximadamente 28 minutos de duração. ganhou o prêmio de aquisição 
BAHIATURSA (Empresa Brasileira de Turismo da Bahia) na IV Jornada Brasileira de Curta-Metragem. 
O filme foi assistido a partir de cópia telecinada disponibilizada em disco DVD. 
104 Filarmônica é uma palavra de origem grega, formada a partir da junção de philos, amado, querido, 
e harmonikos, harmonia, cujo significado seria aquele que ama a música (sons harmonizados) ou 
amantes da música. Historicamente, no Brasil, as filarmônicas constituíram-se como uma organização 
composta por escola de música e uma banda. As bandas das filarmônicas seriam um ser híbrido, entre 
uma orquestra tradicional, uma banda marcial e uma banda militar composta por músicos não profissi-
onais, geralmente por civis. As bandas de filarmônicas começaram a se organizar e difundir-se na 
segunda metade do século XIX e no começo do século XX, ocupando um espaço novo no cenário 
urbano, militar, cívico e religioso, no lugar de orquestras e conjuntos musicais que foram desapare-
cendo. Para maiores informações, cf. CAZAES, 2014. 
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Figura 4. Cidades onde As Phylarmônicas foi filmado 

 
 

 

O documentário inicia apresentando o encontro de bandas de filarmônicas que 

aconteceu no Pelourinho em Salvador, com a presença de autoridades do estado e 

do município, como o governador Antonio Carlos Magalhães (1971-1975) e o prefeito 

Clériston Andrade (1970-1975), que são mostradas brevemente, além da interpreta-

ção pelas bandas da suíte dos pescadores de Dorival Caymmi. Posteriormente, um 

narrador em voz over começa a expor que muitas daquelas bandas que participaram 

do evento não tinham apoio público para funcionarem. Este é o principal mote do filme, 

que vai até as cidades de Cairú, Nazaré, Maragogipe, Irará e Cachoeira (Figura 4), 

para perceber como estas bandas sobrevivem, principalmente num contexto de de-

senvolvimento da indústria cultural, com rádios, discos e televisão. 

Segundo Pablo Sotuyo Blanco, 

as filarmônicas da Bahia foram receptoras de repertórios diversos, tais 
como: a) os dos conjuntos instrumentais, instituições ou espaços que 
deixavam de funcionar (teatros, entre outros); e, b) os das atividades 
religiosas (pelo gradativo desinteresse gerado pela perda de função 
social acima referida). Os mestres de banda exerceram, semelhante-
mente, desde a segunda metade do século XIX, funções que os mes-
tres de capela e as irmandades iam delegando, incluindo, às vezes, a 
custódia dos arquivos musicais respectivos (SOTUYO BLANCO, 
2006, p. 489). 
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A região do Recôncavo Baiano concentrou muitas filarmônicas, pelo menos 

uma por cidade. A cidade de Cachoeira tinha duas grandes filarmônicas, a Lyra Ceci-

liana e a Minerva Cachoirana. As filarmônicas não tinham apenas a função social li-

gadas à música. Melira Cazaes, ao pesquisar sobre as bandas de filarmônicas da 

cidade de Cachoeira, nos diz que 

o universo da filarmônica vai muito além das partituras, instrumentos 
musicais, uniformes e sons. Inserida no contexto sociocultural do mu-
nicípio, a filarmônica potencializava o poder socializador exercido pela 
música, através da qual o sujeito internalizava o coletivo, de modo que 
através dessa socialização as ideias e valores estabelecidos pelo co-
letivo passavam a constituir o sujeito. As filarmônicas atraíam a aten-
ção e admiração de distintos indivíduos, fazendo aflorar o sentimento 
de pertencimento entre o grupo musical e a sociedade local (CAZAES, 
2014, p. 20). 

Agnaldo “Siri” Azevedo apresenta as bandas de filarmônicas como uma tradi-

ção cultural local que está em vias de desaparecimento. Implicitamente, o documen-

tarista baiano aproxima-se das filarmônicas, pois estas são compostas majoritaria-

mente por homens negros, fazendo parte da herança cultural afro-brasileira. As ban-

das são o tema em si do filme e há preocupação por parte de “Siri” em visibilizar as 

bandas interioranas para conscientizar os espectadores, no sentido de preservar na-

quele presente esta parte da cultura local da Bahia. Esta questão acerca da cultura 

local já apareceu anteriormente no filme Dança Negra, principalmente quando o cine-

asta abordou a herança africana na cultura baiana utilizando-se da relação entre mú-

sica erudita com religião. Acreditamos que em As Phylarmônicas, “Siri” também en-

tende que há uma herança africana que deve ser preservada nessa cultura local. Vá-

rias evidências no filme nos apontam isso.  

A maioria dos integrantes das bandas de filarmônicas mostrados no filme são 

homens pretos e pardos. Também os meninos e jovens, que estudavam nas escolas 

de música das filarmônicas, também eram compostos em sua grande maioria de pre-

tos e pardos. A composição étnico-racial dos componentes das filarmônicas, de certa 

forma, aparece como componente indireto, pois nunca é mencionado explicitamente. 

Contudo, esta é uma informação que não pode ser desconsiderada. Outra evidência, 

é uma cena em particular (Figura 5), em que a banda de filarmônica toca em uma roda 
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de samba105. Assistimos uma banda tocar perto de uma casa na zona rural, onde 

pessoas estão reunidas em torno de uma banda filarmônica. Enquanto a banda to-

cava, homens, crianças e mulheres dançavam, muitos com passos de samba. Os mú-

sicos tocam seus instrumentos ao mesmo momento em que se deslocam para o cen-

tro da roda e lá sambam para a frente da câmera. O samba de roda filmado por “Siri” 

é composto por homens negros, trajados de indumentária predominantemente branca 

que dançam ao som de seus instrumentos. O canto de tipo chula com vozes, tradici-

onalmente utilizado em festividades de samba de roda no recôncavo da Bahia, não é 

encontrado na trilha sonora. Estes elementos nos permitem perceber o que estaria se 

perdendo: uma parte da cultura afro-baiana. 

 
Figura 5. Planos da cena que mostra uma roda de samba em As Phylarmônicas 

 
FONTE: As Phylarmônicas. 

 

Segundo nos diz “Siri”, “depois [de As Phylarmônicas] fiz o Carbonado que é 

um filme sobre uma cidade no interior da Bahia, na Chapada Diamantina, a problemá-

tica das cidades da exploração de diamantes. Do fausto à decadência. Aqueles pro-

blemas que todos nós sabemos” (MARINHO, 2015, p. 184). Carbonado, ou Xique-

xique de Andaraí (1976)106 tem como tema principal abordar a consequência da ex-

ploração de diamantes107 no distrito conhecido como Xique-Xique de Igatú (atual-

mente Igatú), distrito da cidade de Andaraí localizada no interior da Bahia (Figura 6). 

                                            
105 As características principais de um samba de roda são: 1) disposição dos participantes em círculo 
ou num formato aproximado; 2) presença de instrumentos musicais de percussão (membranofones) 
como pandeiro ou cordas (cordofones), como a viola, o violão ou o cavaquinho, além da possibilidade 
da presença de prato-e-faca (instrumento musical idiofone); 3) cantos, geralmente com chamadas e 
respostas, processo esse conhecido como chula; 4) coreografia, geralmente executada no centro da 
roda; e, 5) pode acontecer em espaços fechados ou abertos (IPHAN, 2006, p. 23-24). 
106 É um curta-metragem documentário filmado em 16mm e com aproximadamente 15 minutos de du-
ração. Não foi possível encontra-lo nos arquivos audiovisuais consultados. Breves trechos deste docu-
mentário podem ser conferidos no filme Suite Bahia: Reencontro com Agnaldo Siri Azevedo (2007), de 
Roman Stulbach. 
107 Os diamantes explorados eram do tipo carbonado, um diamante mais escuro e duro, utilizado pela 
indústria de perfuração. Para um aprofundamento sobre o mineral, cf. CHAVES, Mario Luiz de Sá C.; 
BRANDAO, Paulo Roberto Gomes. Diamante variedade carbonado na serra do Espinhaço (MG/BA) e 
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Para tal, elabora sua argumentação a partir de coreografia de Clyde Morgan108, do 

uso de depoimentos de garimpeiros da região. 

 
Figura 6. Localização do município de An-
daraí (BA) 

 
 

 

Na entrevista concedida à José Marinho, “Siri” assim descreveu seu filme: 

O Carbonado é isso, eu joguei dentro de uma cidade vazia, de uma 
cidade deserta, um dançarino. Ele simboliza a linguagem do povo na 
esperança e no desespero. A partir daí eu conto do Fausto até a de-
cadência. Ao mesmo tempo, o Garimpeiro simbolizado pelo dançarino, 
numa expressão corporal em cima do trabalho, ele mostra toda uma 
realidade, certo? É aquele negócio do garimpeiro esperando bam-
burro. Não é verdade? Então, ele está sempre na esperança de en-
contrar a pedra preciosa, a grande pedra, pra se realizar. E o filme é 
isso. Uma música do Villa Lobos, Gênesis, e o dançarino na cidade 
deserta onde há 40 anos, 50 anos, foi uma cidade que teve telefone, 
luz, água encanada, esgoto. As pessoas iam pra Paris estudar ou go-
zar a vida. Vinham para o Rio de Janeiro, gastar dinheiro! Hoje é uma 
cidade praticamente deserta, com 50 famílias. Você contar a realidade 
da cidade pelas pessoas, entrevistando, acho que chega um momento 

                                            
sua enigmática gênese. Rem: Rev. Esc. Minas, Ouro Preto , v. 57,n. 1,p. 33-38, Mar. 2004 . Disponível 
em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-44672004000100007 &lng=en&nrm 
=iso>. Acesso em 19 Nov. 2017. 
108 Clyde Alagiju Morgan nasceu em Cincinnati/Ohio nos Estados Unidos em 1940. Ele é professor de 
dança na State University of New York, além de ser músico, artista plástico e coreógrafo. Começou 
seus estudos de teatro e dança na Karamu House Theater e graduou-se na Cleveland State University. 
Após sua residência artística, junto com Carla Maxwell, fez um tour pela costa oeste da África, estu-
dando sobre música e dança africana. Para maiores detalhes sobre sua vida profissional, cf. CLYDE 
ALAGIJU MORGAN. Disponível em <https://www.brockport.edu/academics/dance/people/cmor-
gan.html>. Acessado em 21/11/2017. 
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que como você falou do Caxumbéé, “É um filme interessante, mas 
cansa...” (MARINHO, 2014, p. 186-187). 

Em Iguatu, a atividade mineradora provocou intenso crescimento urbanístico e 

populacional, que teve seu início em meados do século XIX e seu auge entre os anos 

de 1910-1920. O distrito chegou a ter luz elétrica, cinema, casarões construídos com 

pedras. Em seu declínio deixou a cidade pouco habitada (aproximadamente 400 ha-

bitantes onde outrora viviam 30.000). O interesse do documentarista é justamente 

mostrar como os impactos da decadência da mineração entra a população mais po-

bre, utilizando para tal de uma coreografia de Clyde Morgan. Filmá-lo entre as ruinas 

de Igatú provoca uma ruptura na recepção, pois não é esperado ver asserções sobre 

um fato histórico sendo realizadas por meio de dança de um homem negro.  

Este processo de criação estava articulado à vinda de Clyde Morgan à Salva-

dor. Entre os anos 1971 e 1978, o dançarino estadunidense esteve na cidade e aca-

bou assumindo a direção da Escola de Dança da UFBA. Sua presença também in-

centivou a introdução do estudo da cultura africana na dança, notadamente a partir do 

repertório do candomblé e da capoeira. O relato a seguir destaca sua importância para 

os artistas da dança de Salvador: 

Clyde dizia e demonstrava com o seu corpo que nós estávamos na 
terra da felicidade. Nós temos aqui o que ele perdeu muito àquela no-
ção nos Estados Unidos. Eles perderam muito a identidade. Ele per-
cebeu que na Bahia o negro é o elemento formador da sociedade afro-
baiana. Não é à toa, que somos conhecidos no Brasil e no exterior 
pela cultura afro descendente. É o candomblé, os orixás, a capoeira. 
A capoeira está aí no mundo inteiro, em qualquer lugarzinho da Ho-
landa a capoeira está presente, E Clyde entendeu isto muito bem. 
(MARTINS apud OLIVEIRA, 2006, p. 45)  

A utilização de um corpo negro na tela aponta justamente para essa busca de 

representar a voz do que é local através do ponto de vista racial. Este local, portanto, 

seriam os homens e mulheres negros, que representam a herança africana na história 

e cultura baiana, aqueles que seriam atingidos pela decadência da mineração naquele 

presente. “Siri”, aos poucos, vai abandonando a questão genérica do nacional-popular 

para privilegiar situações mais específicas de abordagem do cultural e do político, 

como nas bandas de filarmônicas e de problemas das cidades como a doença-de 

Chagas. 



106 
 

E outro elemento é adicionado, sob o ponto de vista temático e político, em 

Creio em Ti, meu São Jorge dos Ilhéus (1977)109. Este documentário foi produzido 

para ser uma homenagem à Demosthenes Berbert de Castro (1913-1987)110, abor-

dando a relação dele com a cidade de Ilhéus (Figura 7), localizada na região do baixo 

sul baiano. Conta um pouco a trajetória do jornalista e sua defesa pela instauração do 

Porto do Malhado. 

 
Figura 7. Localização do Município de 
Ilhéus (BA) 

 
 

 

O título do filme Creio em Ti, Meu São Jorge dos Ilhéus, nada mais é do que 

uma referência a um antigo boletim escrito por Berbert. Tanto no boletim, como nas 

ruas, ele frequentemente defendia causas modernizadoras e desenvolvimentistas, 

como a construção de estradas e portos. A sua ação é atribuída a construção do Porto 

de Malhado111. O filme foi encomendado pelo filho de Berbert, Ronald (Roni) Berbert 

                                            
109 Tem aproximadamente dez minutos, filmado em 16mm. O filme foi assistido a partir de cópia teleci-
nada disponibilizada em sitio eletrônico (Youtube). O curta participou da mostra competitiva em 16mm 
do X Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, em 1977. O banco de dados da Filmografia Brasileira 
comete um equívoco ao afirmar que o título deste filme é “Creio em Ti, São Jorge de Ilhéus”. 
110Foi um jornalista muito conhecido principalmente à época da construção de Brasília, quando escre-
veu o texto “Século Nacional de Brasília e de Juscelino Kubitschek”. Foi colaborador e correspondente 
de diversos jornais baianos e nacionais como “A Gazeta”, de São Paulo, “A Tarde” e “Tribuna da Bahia”, 
de Salvador, e o “Diário da Tarde”, de Ilhéus. Chegou a ser secretário de turismo durante a gestão do 
prefeito Antonio Olimpo Rhem da Silva (1977-1982). É atribuído a ele, a inspiração para o personagem 
de Jorge Amado, Coronel Demostinho, de Tocaia Grande. Para um levantamento bibliográfico mais 
detalhado, cf. HEINE, Maria Luiza. Centenário de Demosthenes Berbert de Castro. Disponível em 
https://ilheuscomamor.wordpress.com/2013/01/28/centenrio-de-demosthenes-berbert-de-castro. 
Acesso em 19/07/2017 
111 Berbert escreve um livro em que narra a sua trajetória pela construção deste porto. cf. CASTRO, 
Demosthenes Berbert de. O pôrto do malhado. Salvador: Editora Mensageiro da Fé, 1971. 
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de Castro, que se tornaria produtor112. Sobre o filme, Agnaldo Azevedo nos informa 

que: 

Depois do Camus [Albert Camus, diretor francês], fiz um filme em 
Ilhéus sobre o jornalista Demosthenes Berbert, uma figura maravi-
lhosa, figura humana, um cara arraigado à sua terra, um cara que briga 
pela terra, luta pela terra, reivindica os problemas da terra. Fiz um filme 
assim: um passeio físico e histórico sobre a cidade de Ilhéus, sendo a 
personagem Demostinho. É um filme produzido pelo filho de Demosti-
nho, meu amigo, um cara maravilhoso que achava que tinha que fazer 
um filme sobre o pai dele, me dava total liberdade de criação. Não 
exigiu isso ou aquilo. Fiz o filme, se o filme estivesse ruim ou se esti-
vesse bom, a culpa era minha. Ele jamais exigiu nada (MARINHO, 
2014, p. 184)  

Assim, o importante para “Siri” era que Demosthenes tinha um interesse des-

tacado por sua cidade. Tanto no boletim, como nas ruas, ele frequentemente defendia 

causas modernizadoras e desenvolvimentistas, como na construção de estradas e 

portos. Contribuiu decisivamente para a construção do Porto de Malhado, atualmente 

conhecido por Porto de Ilhéus, que foi inaugurado em 30 de novembro de 1971 e tinha 

como principal objetivo facilitar o escoamento da produção de cacau e de seus deri-

vados. Sua instalação facilitou também a construção de indústrias na região. Segundo 

Flávio Gonçalves dos Santos,  

A construção do novo porto representava, então, para a região cacau-
eira a retomada do projeto de autonomia em relação ao porto de Sal-
vador. A nova conjuntura que propiciou a realização deste projeto era 
completamente diversa daquela na qual se deu início ao processo. 
Neste intervalo de tempo, o cacau passou por diversas crises, os 
agentes políticos e econômicos se modificaram e, a Bahia, começava 
o seu processo de industrialização de mote conservador e, o próprio 
Brasil alterou sensivelmente, em mais de um momento sua legislação 
e seus órgãos de regulação da atividade portuária (SANTOS, 2016, p. 
14). 

Assim, o Porto estava vinculado diretamente aos projetos de modernização da 

elite cacaueira da região do baixo sul baiano, que tinha como representante a figura 

de Demosthenes Bernert, “um cara arraigado à sua terra”. Este é conhecido descen-

dente de fazendeiros e coronéis da região do baixo sul baiano. Jorge Amado, em sua 

biografia Navegação de Cabotagem, nos fala sobre a família Bertbet de Castro: “O 

coronel Ramiro Berbet de Castro – pai de Demostinho, o campeão do porto, tio-avó 

                                            
112 Esta informação está presente em José Antonio. Cinema. A tarde, 4 de setembro de 1980, p. 2 
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de Zé Bertbet, dele o cronista herdou a verve e a inventiva, os repentes – orgulha-se 

da ascendência francesa, o nome dos Bertbet nos pergaminhos dos corsários” 

(AMADO, 2012, p. 79).  

Se por um lado o fato de o filme ser encomendado pode ser visto como uma 

defesa acrítica da pujança da cidade de Ilhéus e de seu patrocinador, por outro coloca 

em evidência o quanto os projetos desenvolvimentistas do regime militar só teriam o 

alcance e a projeção nacional pretendidas ao passar pelo financiamento e apoio polí-

tico das elites locais. Mesmo que projetos nacionais tivessem grande divulgação como 

produtos de um crescimento econômico planejado, como a construção de hidrelétri-

cas, a busca pelo progresso e o desenvolvimento caros ao regime militar, o que o 

cineasta documentava é que essas políticas só aconteciam nos rincões mais longín-

quos do país, como em Ilhéus, a exemplo do Porto do Malhado, com o financiamento 

de figuras como a de Demosthenes Bertbet e o fato de seu dinheiro provir da elite 

cacaueira da região, portanto, agrária, com a evidente preponderância e poder do 

passado sobre presente, do local sobre o nacional.  

Realizado na mesma região que Carbonado, O mundo de Seo Nestor (1978)113 

é um documentário em que Agnaldo “Siri” Azevedo explora a vida de um pequeno 

comerciante e fabricante da cidade baiana de Seabra (Figura 8), destacando as con-

sequências da crise na mineração na Chapada Diamantina. Para tal, ele utilizou tre-

chos de depoimento de “Seo Nestor”.  
Figura 8. Localização da cidade de Sea-
bra (BA) 

 
 

                                            
113 Filme em 16mm, colorido, com aproximadamente 18 minutos de duração. O filme foi assistido a 
partir de cópia telecinada disponibilizada em disco DVD.  
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Segundo relato à José Marinho, “Siri” disse que: 

Depois de Carbonado, fiz outro filme naquela região sobre um químico 
que, 50 anos atrás, no auge do garimpo, foi montar uma indústria de 
refrigerantes, cerveja. Depois de 40 anos ele foi engolido pelo pro-
cesso que todos nós sabemos. O Diamante acabou, não floriu mais 
por um processo técnico que tem agora, as cidades foram se esvazi-
ando. Ciclos. Hoje, ele só fabrica vinagre. (MARINHO, 2014, p. 184)  

O processo ao qual “Siri” se refere é da decadência da atividade mineradora no 

interior da Bahia em meados do século XX e aos efeitos sociais que esta crise trouxe 

às pessoas que lá moravam. “Crise” significa não uma crítica ao progresso em si, mas 

a falta de empreendimento na região que não conseguiu superar a atividade extrati-

vista do passado levando o “Seo Nestor” a ser um fabricante malsucedido no presente 

De certa forma, “Siri” queria demonstrar que o progresso não poderia depender ape-

nas dos grandes projetos regionais financiados pelas elites locais, mas também que 

o desenvolvimento atingisse as pequenas cidades e os seus proprietários locais. 

 
Figura 9. Fábrica de Seo Nestor no documentário O Mundo de Seo Nestor 

 
FONTE: Filme O mundo de “Seo” Nestor 

 

O que o documentarista está buscando não é um projeto nacional de desenvol-

vimento, mas em dar visibilidade aos diversos problemas e as desigualdades regio-

nais, sendo este o primeiro documentário de “Siri” em que trabalha com uma perso-

nagem que é um pequeno fabricante de refrigerantes cuja produção não acompanhou 

o tempo do atual e grandeza da atividade mineradora do passado da região. Isso 

também fica evidente na forma como a câmera transita entre os espaços, buscando o 

detalhe em planos fechados (close-up) tanto do ambiente (Figura 9), mostrando má-

quinas e equipamentos parados, quanto do personagem (Figura 10), onde é mostrado 

os detalhes das mãos, do rosto, do corpo marcados pelo tempo e andando pela sala, 

igualmente fechada. Mais uma vez, acreditamos que com a figura de “Seo Nestor”, 
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“Siri” busca representar o tempo passado que se estanca no presente abrindo o re-

pertório para sujeitos de outras classes e conflitos sociais do que os usualmente utili-

zados pelos cineastas do período. Não parece que “Siri”, no entanto, estivesse fa-

zendo uma concessão à sua formação política de esquerda, mas ampliando sua visão 

como documentarista para outros mundos e localidades como a de “Seo Nestor”. 

 
Figura 10. Planos que destacam a personagem Seo Nestor no filme O Mundo de Seo Nestor 

 
FONTE: filme O mundo de Seo Nestor 

 

Tanto assim que no final da década de setenta, “Siri” dirige Anistia114, que gira 

em torno do movimento homônimo que tomou o Brasil no final da década de 1970. 

Lançado em 1979, é um curta-metragem sobre o movimento pela anistia no Brasil, 

entre os anos de 1978 e 1979. É um dos poucos documentários filmados fora do ter-

ritório baiano, embora a ótica fosse a de um cineasta que olha o movimento desse 

local. Seu contexto de produção está ligado ao movimento pela anistia que tomou o 

Brasil entre os anos de 1975 e 1985, conhecidos como os anos de “abertura política”, 

mas que também atravessaram a vida da Bahia e, especificamente, da cidade de Sal-

vador. Os personagens escolhidos para contar esta história são José Carlos Mata 

Machado e Gildo Macedo Lacerda, por meio de suas companheiras Maria Madalena 

Prata Soares e Mariluce Moura. Este é o mais abertamente político documentário de 

Siri, em que o diretor toma uma posição a favor do processo de anistiamento.  

No filme, o documentarista busca destacar a voz das viúvas dos presos políti-

cos que solicitavam esclarecimentos sobre o processo jurídico que investigava a 

morte de seus companheiros. Num primeiro momento, o filme nos mostra duas mu-

lheres (Figura 11), com crianças andando por um parque, provavelmente a Praça da 

Liberdade em Belo Horizonte.  

 

                                            
114 Filmado em 16 mm, participou do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, também em 1979. O 
filme foi assistido a partir de cópia telecinada disponibilizada em disco DVD. 
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Figura 11. Planos iniciais do documentário Anistia 

 
FONTE: filme Anistia 

 

Supostamente, trata-se de Maria Madalena e Mariluce e seus respectivos filhos 

e filhas. Seguindo um esquema de família tradicional, as imagens nos apresentam a 

falta dos respectivos companheiros, principalmente em relação à criação dos filhos. 

Em voz over, escutamos a leitura da carta aberta que ambas realizam na abertura o 

encontro do comitê brasileiro pela anistia, seção Minas Gerais, que aconteceu em 

Belo Horizonte em 1978 (Figura 12). Trata-se de um importante registro deste evento, 

uma vez que, o filme circulou em vários espaços pelo Brasil. José Carlos e Gildo eram 

líderes do Ação Popular Marxista-Leninista (APML). Segundo reportagens, eles foram 

mortos por um companheiro de grupo, de codinome “Antônio’. Maria Madalena Prata 

Soares era companheira de José Carlos Novaes da Mata Machado115 e Mariluce de 

Souza Moura era companheira de Gildo Macedo Lacerda116. 

 
Figura 12. Planos da leitura da carta no documentário Anistia 

 
FONTE: filme Anistia 

 

                                            
115 MEMÓRIAS DA DITADURA. José Carlos Novaes da Mata Machado. Disponível em: http://memori-
asdaditadura.org.br/biografias-da-resistencia/jose-carlos-novaes-da-mata-machado. Acesso em 
24/06/2017. 
116 COMISSÃO ESPECIAL SOBRE MORTOS E DESAPARECIDOS POLÍTICOS. Acervo - Mortos e 
Desaparecidos Políticos: Gildo Macedo Lacerda. Disponível em http://cemdp.sdh.gov.br/modules/de-
saparecidos/acervo/ficha/cid/103. Acesso em 24/06/2017. 
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Esta versão buscava encobrir as mortes de Gildo e José Carlos, além de uma 

terceira, de Paulo Stuart Wright. Gildo foi preso junto com sua companheira em 22 de 

outubro de 1973 em Salvador. Foram levados para um quartel e lá torturados. Ele foi 

transferido para o Recife em 28 de outubro de 1973. Lá José Carlos foi preso quando 

ia para um sítio. Foi preso por policiais à paisana e foi levado ao DOI-CODI de São 

Paulo. Alguns dias depois foi transferido para Recife. Ambos foram torturados até a 

morte. A família Mata Machado conseguiu reaver o corpo de José Carlos enquanto a 

família de Gildo não pôde fazer seu enterro. Este caso teve muita repercussão inter-

nacional. 

A carta, cuja leitura é representada pela Figura 12, é um documento produzido 

pelas viúvas e enviado ao então ministro da Justiça Armando Falcão, exigindo, entre 

outras coisas, informações sobre o processo judicial, além da liberação do corpo de 

José Carlos. Ela foi publicada no Jornal do Brasil de 27 de outubro de 1978: 

 
Belo Horizonte 26 de outubro de 1978  
Excelentíssimo Senhor Ministro  
As abaixo-assinadas Maria Madalena Prata Soares e Mariluce de 
Souza Moura, viúvas, respectivamente, de José Carlos Novaes da 
Mata Machado e de Gildo Macedo Lacerda, na oportunidade das cons-
tituições do CBA de Minas Gerais e quando se completam cinco anos 
da morte de seus esposos, vêm, perante Vossa Excelência, requerer 
se lhes proporcionarem informações sobre expedientes jurídicos ao 
tempo propostos e, ao que supõem, iniciados, para o que relembram 
os seguintes elementos de fato: 
 
1. No dia 1º de novembro de 1973, órgãos de segurança fizeram di-
vulgar pela imprensa e outros meios de comunicação circunstâncias 
das prisões em São Paulo, de José Carlos Novaes da Mata-Machado 
e, em Salvador, de Gildo Macedo Lacerda, os quais conduzidos para 
Recife, ali foram mortos, no dia 28 de outubro de 1973, na “Avenida 
Caxangá esquina com a avenida general Polidoro” aonde teriam sido 
levados para “um encontro com um subversivo de codinome Anto-
nio... não identificado”.  
2. O sogro da primeira signatária, professor Edgar Godói da Mata-Ma-
chado, requereu:  
a. Ao secretário de segurança de Pernambuco a devolução a Belo Ho-
rizonte do corpo de seu filho José Carlos, expediente apresentado a 3 
de novembro de 1973 e que teve solução no dia 15 do mesmo mês 
quando ele foi sepultado em Belo Horizonte.  
b. Ao Ministro da Justiça na sua qualidade de Presidente do Conselho 
de Defesa dos Direitos do Homem abertura de inquérito nos termos do 
Art. 4º da Lei nº 4 318, então vigente. Esse requerimento foi protoco-
lado no dia 7 de novembro de 1973, no DA do Ministério da Justiça 
sob o nº 62461, sem que, até hoje, se tenha conhecimento de qualquer 
decisão tomada. (“Viúvas de presos políticos escrevem a Armando 
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Falcão por notícias dos maridos”. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 27 
de outubro de 1978, p. 14)  

 

Posteriormente, nos é mostrado imagens da plenária da Conferência Brasileira 

da anistia, seção Minas Gerais (CBA/MG), enquanto escutamos a fala de Edgar Goes 

da Matta Machado117. Durante a fala, é feito um corte para um cemitério, em que nos 

é mostrado o túmulo de seu filho, José Carlos. Depois da fala do professor Edgar, o 

filme nos apresenta o depoimento do pai de Gildo Lacerda, Agostinho Lacerda. Nota-

mos tratar-se de um agricultor rural, de fala baixa e bastante abatido ao abordar a 

questão do desaparecimento de seu filho. Guido nasceu e cresceu na cidade de Ituiu-

taba (MG) e sua família era composta de pequenos fazendeiros. Esta discrepância, 

entre as imagens de Edgar e Agostinho, mostra as desigualdades em que são alicer-

çadas nossa sociedade. Um, branco e de classe média, professor universitário e in-

fluente, já tinha enterrado seu filho devido à contatos. O outro, pobre e agricultor, sem 

ter tido a chance de enterrar seu filho, pois não tinha nem influência nem contatos. É 

uma forte mensagem transmitida pelo documentarista. 

Por fim, nos é mostrado cenas do I Congresso Brasileiro pela Anistia realizado 

em São Paulo em novembro de 1978. Enquanto observamos alguém, que não conse-

guimos identificar, andando por um lugar que se parece com o subterrâneo de uma 

construção. Ao mesmo tempo, escutamos, em voz over, além da leitura da continua-

ção da leitura da carta, também passamos a escutar o poema de Maria Cristina de 

Oliveira118, que é lido por Gianfrancesco Guarnieri. 

 
No dia em que este cadeado trincar no ar e trancar o vento,  
estamos no asfalto.  
No dia em que esta sirene (sic)  
exprimir para os moucos e desafinar,  
estamos andando.  
No dia em que este carcereiro  
pegar suas ordens e tropeçar,  
estamos rindo.  
No dia em que esta noite  
clarear estrelado e friorenta,  
estamos chegando.  
No dia em que este teto  
rebaixar com janelas e vizinhos,  
estamos em casa.  
No dia em que esta visita continuar  

                                            
117 Trata-se de reconhecido professor universitário mineiro, deputado federal cassado pelo Ato Institu-
cional nº 01. Dependendo da fonte consultada, seu sobrenome aparece como Goes ou como Godói. 
118 Não foram localizadas informações sobre quem Maria Cristina de Oliveira. 
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por todos os dias e todas as horas,  
estamos em festa.  
No dia em que esta mesa ficar encardida  
com pingos de café,  
a poderia amontoar-se em faxina,  
o pão velho endurecer e durar,  
os filhos exercitam a presença com seus pais,  
os pais exercitam a presença com seus filhos,  
Corremos todos para a mesma clareira de sol  
Mesmo que chova  
Sentimos todos o mesmo calor  
Mesmo que no inverno  
Cantamos todos a mesma canção  
Mesmo com lágrimas  
Companheiros desaparecidos  
Rostos não esquecidos  
Na linha circular  
Indefinidas vozes  
Ressoam  
Companheiros mortos  
Deixam fincados os marcos da luta  
Nenhum morreu por conta própria  
Foi na tortura que te transformaram  
Em um vice morto de futuro morto 
Companheiros exilados  
Saudades  
Certeza do retorno  
Companheiros banidos  
Varridos de nossa terra  
A maior espera  
Dia de cadeados trincados,  
Anistia!  
Dia de certezas no horizonte,  
Anistia!  
Dia de flores novos no cemitério,  
Anistia!  
Dia de emoções nos reencontros,  
Anistia!  
Dia de liberdade construída,  
Anistia!  
Dia de Anistia,  
Anistia!  
Anistia!  

 

Neste poema são destacadas imagens do cotidiano frente à repressão política 

e destaca a necessidade da anistia frente à luta dos companheiros mortos, exilados e 

que perderam seus direitos políticos. Nela, percebemos um aspecto formal, de solici-

tação de informações. Seu teor é mais impositivo e político, tendo como objetivo prin-

cipal “requerer se lhes proporcionarem informações sobre expedientes jurídicos ao 

tempo propostos e, ao que supõem, iniciados”. O lado impositivo está em solicitar 
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informações que em nenhum outro lugar estava sendo disponibilizada. E político, ao 

afirmar a responsabilidade do Estado Brasileiro no esclarecimento das mortes de seus 

companheiros e exigindo justiça. Já o poema, nos afirma elementos de que não são 

possíveis encontrar na carta, principalmente os sentimentos de dor, saudade e espe-

rança. Os versos destacam ações do cotidiano cujo sentido foi transformado pelo ad-

vento do regime civil-militar. Mostra o clima de tensão do regime autoritário, contudo, 

também destaca as reações a este mesmo regime, no próprio cotidiano, em ações 

como os risos ao ver um soldado tropeçar (No dia em que este carcereiro/pegar suas 

ordens e tropeçar,/estamos rindo). 

Esses elementos apresentam um caso concreto, palpável. Não à toa, “Siri” des-

loca-se para o interior baiano para coletar o depoimento de Agostinho sobre seu filho. 

Neste sentido, a carta evidencia esta busca pelo específico, pelo singular, vistos pela 

lente do cineasta baiano preocupado com as questões mais locais. Não há espaço 

aqui para experiências genéricas, para a ideia de um nacional e popular homogêneo. 

A voz às viúvas, mostrando suas angústias, exemplifica esta fuga das generalizações 

e a busca pelo particular. A carta estabelece este papel no filme, das pessoas expondo 

com sua voz, os seus problemas. Ele não busca estabelecer uma voz over que expli-

que a situação, nem que explore explicações sociológicas sobre a conjuntura. Um 

breve intertítulo introdutório já expõe as informações básicas sobre o evento.  

Podemos perceber aqui, que a inclusão da carta e do poema, não apenas nos 

mostra as atividades dos Congressos pela anistia no ano de 1978. A intenção do au-

tor, entendendo que seus documentários também são compostos por recursos ficcio-

nais, é provocar no espectador a mesma emoção de ter um marido desaparecido, um 

filho morto, uma amiga exilada, casos particulares e singulares, afastando da consci-

entização generalista do popular e da revolução. A necessidade da anistia era justifi-

cada não apenas como um ato de abertura política, mas também como um ato de 

abertura de visão, de perspectiva de esperança, justiça, união e solidariedade.  

Como pudemos perceber aqui, Agnaldo “Siri” Azevedo transitou por temas cul-

turais e políticos locais muitos diversos do estado da Bahia, e mesmo no documentário 

Anistia em que tratava de uma questão coletiva, tendo como centro as cidades de São 

Paulo e Belo Horizonte, lançava seu olhar soteropolitano sobre os acontecimentos, 

registrava a prisão de um dos perseguidos políticos na cidade de Salvador e foi até o 

interior baiano coletar um depoimento. 
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O que todos estes documentários carregam, a despeito de suas peculiaridades, 

é uma preocupação em mobilizar temas culturais e políticos a partir das localidades, 

que “Agnaldo “Siri” Azevedo foi olhando, inventariando e, de certa forma, “criando” 

nos anos 1970 como uma forma de representar um Brasil que ninguém via e de suas 

mazelas sociais, mas, principalmente a de sua Bahia e de suas cidades, localidades 

e regiões que, eivadas de passado, apresentavam problemas que persistiam no pre-

sente e faziam a sua afirmação como cineasta e crítico independente.  

É um outro modo de olhar, não a partir de uma ideologia nacional-popular ge-

nérica e abstrata, tão criticado em meados dos anos sessenta e setenta, mas de re-

presentar a partir da localidade da cultura e da política locais o modo como passado 

estava no presente e nele interferia instigando questionamentos e intervenções na 

sociedade, seja partir da preservação africanidades (Dança Negra, As Phylarmôni-

cas); da conscientização de que nem todos usufruíam do desenvolvimento urbano e 

higiênico modernos (Sem Saída; Boca do Inferno), mas de que investimentos pode-

riam revitalizar regiões longínquas alcançando tal situação de progresso (Creio em Ti, 

Meu São Jorge de Ilhéus) ou, ao contrário, de que sua ausência poderia destruir até 

mesmo aqueles que detinham alguma coisa na terra (O Mundo do Seo Nestor). Afinal, 

a Bahia também era fruto de um país desigual, autoritário e clamava não apenas por 

liberdade constitucional, mas de um olhar mais aproximado que liberasse os senti-

mentos, as dores e angústias dos sujeitos em realidades concretas pela lente de um 

soteropolitano (Anistia). Todavia, a partir daquele momento sua obra mudaria a forma 

de encarar o presente, o passado e a maneira de documentar e de se esperançar 

sobre essas realidades e problemas locais. 

 

2.3 A cultura e a política locais como um lugar do passado: anos 1980 e 1990 
 

A década de oitenta do século vinte, em muitos lugares, recebe a alcunha de 

“década perdida”, principalmente quando vista pelo prisma econômico, já que foi atra-

vessada pela recessão, originada a partir da crise do petróleo na década anterior. 

Hiperinflação e dívida externa passaram a fazer parte do vocabulário comum, onde 

outrora se falava de subdesenvolvimento e revolução. 

Muitas ideias econômicas, como a questão do progresso e da industrialização 

como chaves para o crescimento passaram a ser contestadas. Houve progressiva-

mente a desvinculação da crença de que o crescimento econômico trazia consigo o 
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desenvolvimento humano, isto é, que o incremento da economia provocava o desen-

volvimento de toda a sociedade. Esta ideia foi fortemente criticada ao longo dos anos 

1980 por intelectuais latino-americanos, materializando-se em documentos como o 

relatório do PNUD em 1990119. Isso atingiu em cheio o pensamento econômico brasi-

leiro que, até então, creditava o crescimento do país ao “milagre econômico” propa-

gandeado pelo regime militar nos anos 1970.  

Em relação ao campo cinematográfico, o principal fato do início da década foi 

o fim da censura prévia, que veio acompanhada do processo de anistia política em 

1979. Filmes que outrora não tiveram sua circulação liberada sem cortes, como Ultimo 

Tango a Parigi (O último Tango em Paris, 1972), de Bernardo Bertolucci, e La grande 

bouffle (A Comilança, 1973), de Marco Ferreri. Filmes nacionais também puderam ser 

assistirdos, como o documentário O pais de São Saruê (1971) de Vladimir Carvalho. 

Vários debates foram travados no sentido de reavaliar as posturas tomadas na 

década anterior. Uma das críticas feitas aos profissionais do próprio campo foi ao pro-

cesso de cooptação, encabeçada pela Embrafilme, empresa pública que ao longo da 

década de setenta tornou-se a principal produtora e fomentadora do cinema brasileiro. 

A acusação principal foi a de concentração e beneficiamento dos produtores e reali-

zadores pertencentes ao eixo Rio-São Paulo. Outra crítica apontada era à “censura 

extraoficial” dos exibidores e distribuidores, que optavam por passar pornochancha-

das ou filmes estadunidenses, que após um período de baixa, ressurgiram com força 

a partir da ideia de blockbuster. Além disso, o fator qualidade das produções também 

era destacado. Muitos cineastas criticavam que filmes de qualidade ruim eram produ-

zidos pelos exibidores apenas para cumprir a legislação, sem compromisso com a 

qualidade e a técnica. O campo cinematográfico brasileiro também sofria com a falta 

de investimentos para a produção de novos filmes. O setor do longa-metragem foi o 

que mais sentiu com isso. Houve um crescimento muito grande da televisão e do vi-

deocassete (homevideo) como principais formas de entretenimento.  

O setor do curta-metragem, todavia, havia sido beneficiado com o processo de 

estruturação de um circuito exibidor, promovido pela legislação federal. O principal 

instrumento legal ficou conhecido como a “Lei do curta”120. Criada em 1975, mas aper-

feiçoada em 1984, permitiu a criação de um mercado exibidor de curtas, período que 

                                            
119 PNUD. Desarrollo humano: informe 1990. Bogotá: Tecer mundo Editores, 1990. 
120 Entretanto, a lei 6.281 de 9 de dezembro de 1975, foi aquela que extinguiu o Instituto Nacional de 
Cinema e passou suas atribuições à Embrafilme. Ao curta-metragem é atribuído o artigo 13, que diz 
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alguns chamam de “primavera dos curtas”. Contudo, entre meados da década de se-

tenta e a década de oitenta, os curtas-metragens exibidos desagradavam bastante o 

público, devido ao boicote dos exibidores e distribuidores. Segundo Anita Simms, 

É possível que aqueles que frequentaram as salas de cinema nos anos 
80 ainda se lembrem de filmes de curta metragem que mal mereciam 
ser assim classificados e por conta disso eram recebidos com vaias 
durante sua exibição. Na verdade, com raras exceções, os exibidores 
sabotavam a programação dos curtas, inclusive selecionando filmes 
inadequados ao tipo de público dos longas-metragens em cartaz. 
(SIMMS, 2017, p. 8) 

Por isso, várias resoluções foram produzidas para normatizar a exibição de cur-

tas no Brasil121. Ainda que com qualidade duvidosa, os curtas eram exibidos com fre-

quências nas salas de cinema do país, além de continuar sendo presentes em festi-

vais e mostras. 

Em relação ao campo cinematográfico baiano, depois de ter sido realizado na 

Paraíba em 1979, a partir da década de oitenta, a Jornada Brasileira de Curta-Metra-

gem voltou a ser realizada em Salvador. Uma característica importante herdada da 

década anterior, e intensificada durante os anos oitenta, foi a internacionalização dos 

participantes, com a exibição de filmes de outros países da América Latina e de África. 

Também no início da década, a Embrafilme passou a administrar sua primeira sala de 

cinema no Brasil a partir de 1980, o Cine Guarany. Um dos acontecimentos mais im-

portantes foi a tentativa do governo estadual junto com a Embrafilme, de instalar o 

Pólo Cinematográfico do Estado da Bahia (Cepoc).  

Entretanto, ao que tudo indica, esta iniciativa não teve o sucesso esperado. 

Encontramos dois indícios que nos apontam para isso. O primeiro é que o convênio 

assinado também previa a premiação em dinheiro para a realização de dez curtas-

metragens, sendo que Agnaldo “Siri” Azevedo foi contemplado também. Segundo re-

portagem de A tarde, de 22 de fevereiro de 1980,  

O diretor geral da Embrafilme, Celso Amorim, virá à Salvador ainda 
este mês para assinar contrato com o Desenbanco, liberando a verba 

                                            
“Nos programas de que constar filme estrangeiro de longa-metragem, será estabelecida a inclusão de 
filme nacional de curta-metragem, de natureza cultural, técnica, científica ou informativa, além de exi-
bição de jornal cinematográfico, segundo normas a serem expedidas pelo órgão a ser criado na forma 
do artigo 2º”. 
121 Para um panorama completo sobre estas resoluções podem ter encontrado, cf. SIMMS, 2017, p. 8-
14. 
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para os 10 projetos que foram selecionados em outubro do ano pas-
sado, através de uma comissão designada pelo Pólo de Cinema da 
Bahia. A informação foi prestada pelo coordenador do Pólo de Cinema 
e presidente da Cepoc, Walter Lima, adiantando que tão logo seja as-
sinado o contrato o dinheiro – no valor de 130 mil para cada projeto – 
será transferido aos cineastas selecionados. Ele disse que acredita 
numa possível elevação do valor desta verba, considerando principal-
mente, o aumento do custo de produção do cinema (“Embrafilme vem 
liberar a verba de projetos baianos”. A tarde, 22 de fevereiro de 1980, 
p. 6). 

O filme contemplado pela premiação foi “O Zumiapunga (sic) Cairu e suas fes-

tas” (A tarde, 10 de outubro de 1979, p. 5). Acreditamos se tratar do primeiro curta 

realizado por “Siri” na década de 1980, Zabiapunga de Cairú (1980). O segundo indí-

cio é através de reportagem do Diário de Pernambuco, de 14 de setembro de 1983, 

noticiando que: 

os cineastas baianos, reunidos na XII Jornada Brasileira de Curta Me-
tragem, ficaram entusiasmados com as perspectivas de realização do 
pólo (sic) cinematográfico da Bahia, que vai vitalizar a área de produ-
ção de filmes independentes, depois de quase quatro anos de inter-
rupção de suas atividades (“Cineastas entusiasmados com possibili-
dade de pólo cinematográfico”, Diário de Pernambuco, 14 de setem-
bro de 1983, p.8). 

Esses indícios nos apontam para a intensificação das dificuldades de produção 

de filmes independentes, forma preferencial de produzir de “Siri”. Entretanto, entre os 

anos oitenta e noventa, o cineasta baiano manteve uma produção constante (Tabela 

6), apesar das dificuldades econômicas que atrapalhavam a captação de recursos. 

Do ponto de vista estético-político, percebemos a continuação de alguns temas como 

a influência africana na cultura baiana local (Zabiapunga de Cairú) e as consequências 

das políticas desenvolvimentistas e da ideologia do progresso entre a população mais 

pobre visto sempre pelo ângulo regional (Não houve tempo sequer para lágrimas), 

mas percebemos também o surgimento de novas temáticas, como uma reflexão sobre 

a representação da cultura local por intelectuais e artistas (Suíte Bahia, Memória do 

carnaval de 1978, Calasans Neto, O Capeta Carybé) e o questionamento político das 

ações para combater a pobreza restrito apenas a um local (Por que só Tatauí?). Me-

mórias de Deus e o Diabo na Terra do Sol e Sertão do Conselheiro, finalmente, tentam 

realizar uma releitura da cultura local, dialogando diretamente com o filme de Glauber, 

lançado em 1964, Deus e o Diabo na Terra do Sol, que marcou o início da carreira 

profissional de Agnaldo “Siri” Azevedo. 
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Tabela 6. Filmes dirigidos por Agnaldo “Siri” Azevedo nos anos 1980/1990 

TITULO ANO 
A Zabiapunga de Cairú, festança de cultura 1980 

Suíte Bahia 1983 
Memórias de Deus e o Diabo em Monte Santo e Cocorobó 1984 

Sertão do Conselheiro 1984 
Não houve tempo sequer para lágrimas 1985 

Memória do carnaval de 1978: uma decoração de Juarez Paraiso 1987 
Por que só Tatauí? 1987 

Adeus Rodelas 1988 
Calasans Neto: "O Mestre da vida e das artes" 1989 

A Chuva que vem do chão 1990 
Fragmentos 1992 

Uma Vocação 1995 
O Capeta Carybé 1996 

FONTE: Elaborado pelo autor (2017) 
 

A mudança em relação ao posicionamento da década anterior é que cada vez 

mais há um apelo ao passado, com o uso de um tom nostálgico e melancólico e dis-

tanciado da crítica no tempo presente. Neste sentido, o local é visto como um espaço 

isolado e a ser resguardado no tempo passado, seja pelas manifestações artísticas, 

seja pelos artistas diante das transformações operadas pelo desenvolvimento urbano 

e pelo progresso que solapa as tradições locais e que apenas a arte pode resguardar 

como um lugar de memória do que já foi e não volta mais. Podemos perceber isso, 

por exemplo, no uso da palavra memória no título de dois curtas, Memórias do Car-

naval e Memórias de Deus e o Diabo. Evidentemente, ao impor um distanciamento 

entre passado e presente, “Siri” transforma seus filmes, e os temas nele abordados, 

enquanto lugares de memória, espaços de recordação e saudosismo, melancolia e 

morte. 

Dois problemas principais precisam ser destacados quando falamos deste con-

junto de filmes: o acesso aos filmes nos arquivos audiovisuais e a dificuldade de en-

contrar informações sobre os filmes em fontes secundárias, principalmente em perió-

dicos. O primeiro está associado a problemas que já apontamos na introdução, 

quando abordamos o acesso aos filmes. O segundo problema está diretamente rela-

cionado a trajetória dos curtas-metragens, em particular, e aos filmes de maneira ge-

ral, pois estes perdem espaço nos jornais ao longo dos anos 1980, praticamente de-

saparecendo nos anos 1990. 



121 
 

Evidentemente, trata-se mais de uma primeira constatação, que exige mais es-

tudo, mas consultando os mesmos jornais utilizados até agora (Jornal do Brasil, A 

tarde, Diário de Pernambuco, Diário do Paraná, Tribuna da Bahia), poucas informa-

ções encontramos sobre os filmes e até mesmo sobre os festivais de filmes, incluindo 

aí as Jornadas. Portanto, diferente do período entre os anos sessenta e setenta, onde 

há abundância de fontes secundárias sobre os filmes, o que nos permite até mesmo 

arriscar falar sobre eles, entre os anos oitenta e noventa, pelo contrário, a falta deles 

vai fazer com que algumas lacunas sejam sentidas. Como nosso objetivo principal é 

a análise do documentário O capeta Carybé, não aprofundamos nossa busca por es-

tes filmes, o que pode ser motivo de pesquisas posteriores. Sobre quatro filmes não 

encontramos muitas informações: Suíte Bahia (1983), A Chuva que vem do Chão 

(1990), Fragmentos (1992) e Uma vocação (1995). 

Zabiapunga de Cairú, festança de cultura (1980)122 trata-se de um “documen-

tário sobre a festa folclórica de Zambiapunga” 123, uma manifestação cultural presente 

nas cidades baianas de Cairú, Taperoá, Valença e Nilo Peçanha (Figura 13). Núbia 

dos Santos desenha o seguinte contorno para este movimento cultural: 

Este é um grupo formado por dezenas de homens e mulheres, todos 
eles mascarados, com roupas de seda, multicoloridas, portando uma 
espécie de chapéu, conhecido como capacete, em forma de cone en-
feitado de papel crepom. Eles desfilam na madrugada do dia primeiro 
de novembro, pelas ruas da cidade, convidando a população para, 
com eles, participar da festa. (SANTOS, 2015, p. 16) 

Segundo a autora, a Zambiapunga é uma festa de origem banto, dos povos que 

se localizam atualmente entre Congo, Angola, Zâmbia e Namíbia, no Sudoeste Afri-

cano (SANTOS, 2015). Interessante notar, novamente, a busca de “Siri” por abordar 

uma manifestação cultural com raízes africanas. Consciente ou não, para ele a cultura 

baiana tinha uma matriz africana que se manifestava naquela localidade (Cairú) como 

que advindas de um passado em que se comemora e rememora por meio de uma 

festa. Aqui, percebemos, que a festividade tem um potencial de reatualização da me-

mória de África. Como não assistimos ao filme, não sabemos qual foi a abordagem 

                                            
122 Documentário curta-metragem em 35 mm com 7 minutos de duração, uma produção da Promatu e 
distribuído pela Embrafilme. Não foi localizado nos arquivos audiovisuais consultados uma cópia digi-
talizada, portanto não foi possível termos acesso direto ao filme. Segundo a ficha técnica da Filmografia 
Brasileira, é usado neste filme o poema homônimo de Eurico Alves. 
123 CONCINE. Fichas para requerimento do Certificado de Produto Brasileiro apresentadas e preenchi-
das pelos produtores, conforme padronização do Concine. 
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utilizada por “Siri”. Acreditamos, entretanto, como os filmes assistidos nos apontam, a 

forte relação da festa da zampiapunga como reatualização dos vínculos perdidos entre 

África e Brasil, isto é, da cultura como um lugar do passado. De certo, este documen-

tário nos afirma o posicionamento do documentarista em abordar temas relacionados 

à herança africana na cultura baiana. 

 
Figura 13. Cidades onde Zabiapunga de Cairú, 
festança de cultura foi filmado 

 
 

 

Ao contrário dos temas trabalhados na década anterior, “Siri” tem outro olhar 

sobre a as políticas desenvolvimentistas e o progresso econômico e urbano. Se, na 

década anterior, os investimentos nas infraestruturas das grandes e pequenas cida-

des da Bahia poderiam promover seu progresso ou, ao contrário, sua falta poderia 

incrementar a pobreza, neste período há a evidenciação das péssimas consequências 

da construção de represas e hidrelétricas ao longo do rio São Francisco, por exemplo. 

Em Não Houve Tempo sequer para Lágrimas (1985)124, que trata dos problemas en-

frentados pela população de Remanso com a instalação da sede nova da cidade, a 

antiga sede está submersa devido à construção do lago de Sobradinho. Segundo re-

portagem de Fernando Conceição para o jornal A tarde, em 06 de março de 1991, 

                                            
124 É um curta-metragem filmado em 16mm de aproximadamente 17 minutos. Ganhou o prêmio o Júri 
Popular na XIV Jornada Brasileira de Curta-Metragem em 1985, que aconteceu na cidade de Cacho-
eira. Assistimos ao filme a partir de um cópia telecinada e disponibilizada em DVD. 
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Não houve Tempo... é a história do município de Remanso, a cidade 
velha submersa pelas águas do Lago de Sobradinho, e do povo que 
ali vivera, mas que, em consequência da obra do lago, hoje mora na 
Nova Remanso. Em tempo de seca, ou seja, periodicamente, o lago 
baixa e a antiga cidade – ou o que dela sobrou – ressurge das águas. 
Os moradores de Nova Remanso, de onde estão, toda vez que isso 
acontece, é como se entrassem em banzo. A cidade de hoje fica em 
frente ao que foi o antigo lar. A saudade, então, bate vigorosa (CON-
CEIÇÃO, Fernando. “Cineasta baiano classifica filme em festival de 
Paris”. In: Caderno 2, A tarde, 06 de março de 1991, p. 2). 

A construção do lago de Sobradinho alterou completamente a vida das popula-

ções ribeirinhas. Seu planejamento remonta ao início da década de 1970, quando foi 

elaborado o edital de construção. A primeira turbina da usina hidrelétrica foi ligada em 

1979. Em quase dez anos de obras, quatro municípios baianos atingidos pelas águas 

do lago (Remanso, Pilão Arcado, Sento Sé e Casa Nova) exigiram o deslocamento 

das pessoas que ali moravam, provocando uma série de problemas, como questões 

de propriedade de terra, infraestrutura urbana não adequada e insuficiente, além das 

perdas não materiais, relacionada ao meio de vida das pessoas e sua ligação com a 

terra. A pergunta que se fazia era justamente dos custos sociais do progresso, que 

desrespeitavam a agencia das famílias ribeirinhas. 

Em Não Houve Tempo..., “Siri” parece seguir o mesmo estilo de As Philarmô-

nicas, mas ao invés de mostrar o cotidiano das bandas que aparecem apenas docu-

mentadas no presente, ele mostra imagens da nova sede da cidade de Remanso con-

trastando com imagens da sede antiga, que ressurgem devido à baixa das águas do 

lago de Sobradinho, provavelmente num período mais seco. Esse procedimento visa 

diferenciar passado e presente para contrastar o que era em relação ao que deixou 

de ser. Além disso, utiliza depoimentos dos moradores em dessincronia com as ima-

gens, isto é, os depoimentos não estão em estilo direto para acentuar o efeito estético 

da diferença entre as temporalidades. 
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Figura 14. Cidades onde Não houve tempo... foi fil-
mado 

 
 

 

Há também a presença da voz over, ocupado pelo texto de Emiliano José125, 

Não Houve tempo sequer para lágrimas, as águas foram subindo, su-
bindo e encobrindo o Sertão e o povo tendo de arrumar a bagagem 
que pudesse levar e praticamente fugir. Sob as águas ficaram casas, 
igrejas, plantações inteiras. Toda uma civilização nascida nos idos do 
século XVII sempre à beira dos rios principalmente do generoso São 
Francisco. Era o lago de Sobradinho que crescia por sobre aquela ci-
vilização, desorganizando-a completamente. Naqueles tempos não 
tão distantes de ditadura, tudo era decidido por poucos sem que se 
perguntasse ao povo o que ele desejava e sem que se medisse as 
consequências das obras governamentais. O Sertão virado em mar. A 
profecia do conselheiro nascida da ação de um regime de armas (sic). 
Enterraram tudo que os séculos haviam construído até os mortos fica-
ram debaixo d'água nos cemitérios que não poderão ser mais visita-
dos. Às vezes, as águas de Sobradinho descem um pouco e as velhas 
cidades emergem como fantasmas entre vivas e mortas testemunhas 
vigilantes do crime de um modelo econômico preocupado exclusiva-
mente em saciar a sede de lucro dos grandes capitalistas. A torre da 
caixa d'água da velha Remanso que a Nova Remanso contempla sau-
dosa estarrecida e (sic) vezes é como que um aviso em alerta vindo 
das profundezas é necessário respeitar aquilo que o povo constrói ao 
longo de sua história. 

                                            
125 Emiliano José da Silva Filho nasceu em 1946 no município de Jacareí, interior de São Paulo. Trans-
feriu-se para Salvador onde cursou jornalismo na Universidade Federal da Bahia. Atuou na luta política 
contra o regime militar. Fez mestrado e doutorado na UFBA, onde chegou a lecionar. Também se tornou 
político, chegando a ocupar cargos nos governos federal e estadual. Dentre seus livros de maior su-
cesso está uma biografia sobre Lamarca, que foi utilizada para construir o roteiro do filme de Sergio 
Rezende. 
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O tom melancólico está presente em todo o documentário Ele não utiliza do 

ponto de vista da população sobre o problema, pois não há mais nada o que fazer 

além de mostrar aquilo que se foi. A articulação destes elementos, todavia, ainda faz 

com que a voz over assertiva, utilizando o texto de Emiliano José, nos traga a infor-

mação, a verdade, a interpretação sobre os fatos, da mesma forma que a voz over em 

Sem Saída. Entretanto, nesse documentário, as vozes dos moradores servem tão so-

mente para exemplificar um tempo que não volta mais e não para mostrar uma situa-

ção a qual deveríamos nos conscientizar para intervir no presente. A ênfase na sau-

dade da terra por parte dos ribeirinhos reforça esta compreensão. 

Ainda na década de oitenta, Agnaldo “Siri” Azevedo ainda experimentou abor-

dar outras questões, ampliando um pouco mais seu repertório. Em um conjunto de 

filmes percebemos uma preocupação de situar o debate em torno dos intelectuais e 

das manifestações culturais que estes criaram sobre a realidade local como memória, 

mas como algo que está congelado no passado, um lugar do passado. Em outro con-

junto de filmes, percebemos que “Siri” não pretendia tanto denunciar a situação da 

população mais pobre da região, mas ele passou a se questionar sobre a amplitude 

das estratégias de combate à pobreza por meio de ações tão localizadas que pare-

ciam vir de um lugar do passado. 

Entre os filmes do primeiro grupo encontramos Memória do carnaval de 1978: 

uma decoração de Juarez Paraíso (1987)126. Trata-se de um curta mostrando a deco-

ração da festa momesca soteropolitana. Justamente neste ano, responsável pelos ar-

ranjos e adereços foi o artista plástico Juarez Paraíso. As imagens mostram o centro 

da capital baiana, principalmente as avenidas Sete de Setembro e Carlos Gomes, 

além da praça Castro Alves. Há nitidamente por parte do documentarista a intenção 

de demonstrar a separação entre o tempo passado e o tempo presente, utilizando 

para tal a palavra “memória”, destacado no título. 

                                            
126 É um filme produzido em 16mm de aproximadamente seis minutos, realizado por encomenda da 
Secretaria Municipal de Educação do município do Salvador. Foi encomendado pela secretaria muni-
cipal de educação e cultura de Salvador por meio do Departamento de assuntos culturais. O filme foi 
assistido a partir de cópia telecinada disponibilizada em disco DVD na Cinemateca Brasileira (SP). 
Nela, o ano de produção indicado é 1987. Nos bancos de dados consultados, não existiam registros 
deste filme associado à Agnaldo “Siri” Azevedo. Contudo, as informações arquivistas podem estar in-
corretas, com lacunas ou desatualizadas. O jornal A tarde de 13 de julho de 1988 noticiou a exibição 
do filme em Salvador. Nele constam o título e o ano de produção. Entretanto, o título diverge daquele 
encontrado na cópia consultada na cinemateca Brasileira (O Carnaval) e o ano de lançamento também 
(1979). Utilizamos as informações retiradas do banco de dados da Filmografia Brasileira (Cinemateca 
Brasileira/SP) e destacamos os diversos registros que o filme pode receber nas fontes jornalísticas. 
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Acreditamos que apesar de ser um documentário mais institucional de “Siri”, 

fruto de uma encomenda do Departamento de Assuntos Culturais da Secretaria Mu-

nicipal de Educação e Cultura da Prefeitura da Cidade do Salvador, ele busca mostrar 

a forma como a população transita pelos adereços colocados em postes e em palcos 

ao longo das grandes avenidas, de certa forma dialogando com a arte de Juarez Pa-

raíso, que assim como outros artistas plásticos baianos tinha a cultura e o cotidiano 

dos soteropolitanos como temas de suas obras. 

 Juarez Marialva Tito Martins Paraiso nasceu em 3 de setembro de 1934 em 

Arapiranga, localizada no município de Rio de Contas no estado da Bahia. É dese-

nhista e muralista. Começou a participar das bienais de Arte da Bahia a partir de 1952. 

Tornou-se professor da Escola de Belas Artes da UFBA em 1957. Sua atuação artís-

tica se deu paralelamente à sua atuação como professor. Suas obras abrangem es-

culturas, painéis, peças gráficas, figurinos, cenários, além de decorações de carnaval 

(MIDLEJ, 2014). Estas decorações, vão desde painéis colocados nos postes de ener-

gia, passando por faixas, camarotes e outdoors. Além de ter sido artista plástico, Ju-

arez Paraíso acumulou a função de ator no filme Tenda dos Milagres (1977), de Nel-

son Pereira dos Santos, onde interpretou o personagem Pedro Archanjo. 

O tema da ornamentação do carnaval de Salvador em 1978 foi “Sociedades 

Carnavalescas”, uma homenagem às escolas de samba Fantoches, Cruz Vermelha e 

Innocentes em Progresso, anteriores ao advento do trio elétrico (SOARES, 2014, p. 

41). E foi envolto em muitas polêmicas. No dia 01 de fevereiro, início da festa, a de-

coração estava toda pronta e instalada, mas recebeu críticas quanto às estruturas 

elevadas, pois poderiam atingir aos trios elétricos e aos portais que estreitavam as 

ruas, como na rua Chile próxima à praça Municipal (“Rei Momo abre hoje festejos em 

Salvador”, 1º Caderno, Jornal do Brasil, 01 de fevereiro de 1978, p. 15). Outra polê-

mica envolveu Juarez Paraíso e Edvaldo Gato. Durante muitos anos, Edvaldo fez a 

decoração da cidade. Entretanto, Juarez venceu a concorrência pública promovida 

pela prefeitura da cidade, o que fez com que Gato não tivesse ficado nem um pouco 

satisfeito. Edvaldo Gato entrou com mandato de segurança contra a Prefeitura de Sal-

vador, que foi indeferido pelo juiz José Teógenes Beltrão Espinheira, afirmando ele 

que não existir motivos para sua procedência, além de ser infundada (“Juiz nega limi-

nar contra a ornamentação de Salvador”, 1º Caderno, Jornal do Brasil, 04 de feve-

reiro de 1978, p. 9). 
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As sociedades carnavalescas baianas faziam parte da vida das elites econômi-

cas e sociais da cidade. Segundo Rafael Lima Silva Soares, 

Enquanto o carnaval dos grandes clubes (Fantoches de Euterpe, Cruz 
Vermelha e Innocentes em Progresso) aspirava luxo e requinte euro-
peu como o padrão de uma festa dita civilizada com gestos finos, rou-
pas importadas carros alegóricos por vezes com materiais europeus; 
havia outra festa, com grupos mais modestos, que contava com parti-
cipantes das classes mais baixas em agrupamentos de corsos, batu-
cadas, fanfarras e em áreas mais distantes dos principais desfiles no 
centro da cidade (SOARES, 2014, p. 34). 

Dessa forma, o tema das ornamentações de Juarez Paraíso buscava, de certa 

forma, dentro de uma festa que cada vez mais privilegiava o bloco de trio, recuperar 

um tipo de manifestação carnavalesca que estava desaparecendo, os bailes de car-

naval dentro dos grandes clubes. Novamente, uma manifestação cultural e artística 

local já não tem mais espaço no presente e ficou no passado, isolado, como memória. 

Por isso mesmo, não há preocupação de “Siri” em discutir questões mais críticas que 

pudessem intervir no presente da sociedade como a privatização do espaço público e 

a forma como o carnaval representava as desigualdades sociais; além do fato de ter 

sido uma obra encomendada e institucional. 

Outro curta que apresenta reflexões acerca da representação da cultura e po-

lítica soteropolitanas é Calasans Neto: Mestre da vida e das artes (1989)127. Aborda 

principalmente a vida e obra de Calasans Neto e sua relação com a cidade de Salva-

dor. O roteiro apoiou-se em um cordel escrito por Glauber Rocha, ABC da arte e do 

amor de Calasans Neto gravador (FRAGA, 2007, p. 78-93), publicado em meados da 

década de 1960128. 

Como vimos no capítulo anterior, a relação entre Calasans Neto, Glauber Ro-

cha e Agnaldo “Siri” Azevedo é datada dos encontros no Clube de Cinema da Bahia. 

No texto dos anos 1960, Glauber considera Calasans, que o chama de “Calá”, um 

artista plástico que se comunica com o “povo”, além de ter posicionamento político à 

esquerda, apesar do distanciamento do artista plástico de movimentos sociais e par-

tidos políticos. “Calasans, sem ser um engajado, um comprometido, um partidário, é 

                                            
127 Filmado em 35mm com aproximadamente 15 minutos de duração. O filme foi assistido a partir de 
cópia telecinada disponibilizada em disco DVD no DIMAS. 
128 Na versão reproduzida em livro organizado por Myriam Fraga publicado em 2006, o ano de publica-
ção de ABC da arte e amor de Calasans Neto gravador é 1962. O livro editado pela Edições Macuna-
íma, entretanto, tem ano de publicação em 1966. 



128 
 

um artista que consegue junto ao público o milagre de ser visto e entendido” (idem, p. 

81). Apesar de considerar os artistas plásticos “a serviço da burguesia”, considera 

Calasans, “um esquerda engraçado: meio beat, meio playboy (agora veste camisas 

Di Carlo), amante de todas as cores e raças, Calasans é, desta mistura, legítimo filho 

de Luís Buñuel (cineasta espanhol maldito), parente de todos os líricos do mundo” 

(idem, p. 89). Esses sujeitos levaram suas relações de amizade para a produção ci-

nematográfica, sendo que Calasans colaborou criando alguns cartazes e panfletos e 

“Siri” tornou-se assistente de produção em filmes dirigidos por Glauber. Entretanto, 

enquanto Glauber e “Siri” mudaram-se para Rio de Janeiro no início dos sessenta, 

Calasans permaneceu em Salvador. Desde os primeiros contatos com Genário de 

Carvalho, tornaram-se grandes amigos, Calasans decide trabalhar com a arte da gra-

vura, tornando-se referência neste tipo de técnica. Sua obra aborda a relação do ho-

mem com a natureza, com os animais (cabras e baleias, por exemplo), aos mitos as-

sociados à elementos naturais, além de formas abstratas que foram utilizados em di-

versos materiais gráficos ao longo de sua carreira. 

Calasans veio a casar-se com Auta Rosa em 30 de outubro de 1964, permane-

cendo juntos até a morte do artista em 2006. Moraram próximos ao centro da cidade 

até 1971, quando construíram uma casa no distante bairro de Itapuã, à época consi-

derado um local de veraneio. Havia espaço para receber no ateliê os amigos Santi 

Scaldaferri, Jorge Amado, Vinicius de Moraes, Carybé, James Amado, Zélia Gatai, 

João Ubaldo Ribeiro, alguns deles se transformaram com o tempo também em vizi-

nhos. Segundo Miriam Fraga, 

A mudança para Itapuã ampliou os horizontes do artista. Ali não se 
encontrava mais o mar tranquilo da enseada do Porto da Barra, mas 
a amplidão sem fim do mar atlântico com seus ventos, suas ondas 
largas, suas pedras cantando na escuridão das noites povoadas de 
lendas. Era Abaeté com sua mãe-d’água, Oxum, escondida no fundo 
das águas escuras e, no mar oceano, a Iemanjá dos pescadores, com 
suas oferendas, suas promessas de fartura, seus encantos de sereia. 
E as baleias...[...] E essa fauna esquisita passou a dominar o imaginá-
rio do artista. Seres estranhos pareciam conviver em harmonia com as 
cabras, os peixes e outros bichos: os grandes pássaros pensativos, as 
corujas hieráticas e os cachorros vadios que, como lobisomens, estre-
meciam a madrugada com os seus uivos aflitos (FRAGA, 2006, p. 66). 

A autora destaca, à despeito da idealização romantizada, dois importantes ele-

mentos com a transferência de Calasans Neto para o bairro de Itapuã na década de 
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setenta: a introdução de temas aquáticos (águas do mar e da lagoa de Abaeté), inclu-

indo a fauna (peixes, baleias, entre outros). O outro elemento está associado aos te-

mas mitológicos, a partir do repertório cultural afro-baiano.  

Quando “Siri” realiza seu documentário, mesmo utilizando o cordel produzido 

por Glauber, Calasans Neto não é mais o mesmo artista dos anos sessenta. No cordel, 

é mencionado que Calasans “não teme ladeiras, gosta de bonde – mas quer ter um 

carro esporte”. Já no documentário, “Siri” mostra Calasans dirigindo um carro espor-

tivo pela orla soteropolitana. “Calá” também é mostrado em sua casa e em seu ateliê. 

Sua casa recebe atenção especial, onde podemos ver pinturas nas paredes, em por-

tas, em quadros, além muitas esculturas espalhadas pelos ambientes internos e ex-

ternos. Entretanto, é a relação com o bairro de Itapuã que recebe maior destaque. 

Calasans dedicou boa parte de sua obra artística à representação das lendas e mitos 

relacionados ao bairro, sendo a mais marcante a escultura Metamorfose dos habitan-

tes da lagoa. Nela, o artista buscou representar os habitantes mitológicos da lagoa de 

Abaeté, que foi retratada na cena final do documentário. 

Esta homenagem ao amigo e artista realizada por “Siri” apresenta uma contra-

dição temporal: para descrever o artista, em meados da década de oitenta, o diretor 

utilizou um texto produzido nos anos sessenta. O cordel escrito por Glauber, inclusive, 

não aborda a relação de Calasans com o bairro de Itapuã. Outros textos são utilizados 

para dar suporte à fala de “Siri”, como o cordel Calasans Neto, rei de Itapuã129, escrito 

por Rodolfo Coelho Cavalcante (1919-1987) e as canções na trilha sonora. É notório 

neste curta130 a utilização da canção É d'Oxum131, composição de Vavá Vasconcelos 

                                            
129 Editado pela Fundação Cultural do Estado da Bahia, através do Núcleo de Pesquisa e Cultura da 
Literatura de Cordel nos anos 1980. Fazia parte de um projeto em que cordelistas falavam sobre a 
biografia de artistas baianos. Muito similar ao projeto da editora paulista Berlendes & Vertecch, que 
busca através de nomes da literatura, falar sobre artistas plásticos. Este projeto que deu origem ao livro 
O Capeta Carybé, como veremos no terceiro capítulo. 
130 Também são utilizadas as seguintes músicas na trilha sonora: Carlos Pita temos as músicas Viagem 
ao Palácio do Sol, Encantamento, Sobre a noite e o dia, a vida e a morte, Canto da Terra; e de Heitor 
Villa-Lobos, a Bachiana n.º 5. Escolhemos a música de Gerônimo por ser a mais conhecida e repre-
sentativa do contexto sócio cultural de Salvador à época. 
131 As canções produzidas na Bahia na década de 1980, já eram destaque, principalmente por causa 
de festas populares como o carnaval. Também já estava presente a vinculação entre carnaval e tu-
rismo, esboçada desde meados da década de 1950 e que recebeu forte campanha de marketing a 
partir da década de 1970. Assim, os temas "baianos" estavam à serviço desta lógica nos bens culturais, 
onde o filme de “Siri” se encontra. Não à toa, Vevé Calasans também compôs o jingle político de Antonio 
Carlos Magalhães para a campanha para governador em meados da década de 1990. 
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e Gerônimo132, lançada como faixa do álbum, Mensageiro da Alegria133, e que fez 

parte da trilha sonora do seriado Tenda dos Milagres (1984)134. Os versos da canção 

destacam a harmonia entre os grupos sociais, numa cidade idealizada, isolada no 

passado. É da tradição, do passado, que vem a mensagem desta cidade idealizada, 

onde nunca chove, nem possui problemas sociais, como as desigualdades raciais. 

Nessa cidade todo mundo é d'Oxum/ Homem, menino, menina, mulher/ Toda essa 

gente irradia magia/ Presente na água doce/ presente na água salgada/ E toda cidade 

brilha/ Seja tenente ou filho de pescador/ Ou importante desembargador/ Se der pre-

sente é tudo uma coisa só/A força que mora n'água/ Não faz distinção de cor e toda 

cidade é/ D'Oxum/ É D'Oxum. Não é coincidência, que as imagens do documentário 

sempre se passam pela manhã, destacando as cores sob a luz solar. A música funci-

ona como uma ode à cidade e as pessoas, utilizando para tal um elemento da religio-

sidade de matriz africana135, os orixás do candomblé. Porém, há aqui um isolamento 

do cultural e do político, representado pela religiosidade, como um lugar do passado 

que se separa do tempo presente.  

A partir disso, percebemos que a inserção de canções ao longo das décadas 

de 1970 e 1980 também sofreu uma grande modificação em sua obra, isto é, de uma 

preocupação com o engajamento político para uma função de ornamento da narrativa 

documentária. Dessa forma, Agnaldo “Siri” Azevedo que nos documentários da dé-

cada de 1970 utilizava a canções para fazer asserções em modo poético sobre a re-

alidade social brasileira, na década seguinte as utiliza para acompanhar e dar con-

torno aos sujeitos e as paisagens inclusive escolhendo aquelas associadas ao estilo 

musical do axé music136.  

                                            
132 Gerônimo Santana Duarte nasceu na ilha de Bom Jesus dos Pobres localizada na Baía de Todos 
os Santos. Sua parceria com Vevé também inclui o sucesso do carnaval de 1987, Eu sou negão (Ge-
rônimo. Eu sou negão. Brasil – Pastores Do Mar, 1986).  
133 Gerônimo. Mensageiro da Alegria. Brasil – Pastores Do Mar, 1985. Interessante notar que o título 
deste álbum se refere ao orixá Exu, também conhecido como “mensageiro da alegria”. 
134 Escrito por Agnaldo Silva e Regina Braga, dir: Paulo José, Wálter Campos e Denise Saraceni. 
135 Na segunda metade do século, a religiosidade continua sendo um tema pautado, mas um novo 
panteão de deuses desponta com vigor nas letras dos compositores: os orixás da tradição religiosa 
afro-baiana. Se, no começo do século, o candomblé era malvisto e até perseguido, mais contempora-
neamente, a familiaridade com os rituais, os fundamentos e adeptos da religião passa até a conferir 
status, torna-se símbolo de bom gosto de erudição (MARIANO, 2009, p. 98). O próprio “Siri” já trabalhou 
antes com o tema do candomblé, em Dança Negra, e buscou indicar a influência africana na cultura 
baiana local por diversas vezes, muito embora estivesse naquele momento preocupado com a preser-
vação das tradições locais no presente e não em mostrar as africanidades como um lugar do passado.  
136 Para um aprofundamento sobre a trajetória do axe music na Bahia, cf. CASTRO, Alexandre Ar-
mando. Axe music: mitos, gestão e world music. In: MOURA, Milton (org.). A larga barra da baía: essa 
provincial no contexto do mundo. Salvador: EDUFBA, 2011. p. 196-237. 
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Em Calasans Neto: mestre da vida e das artes, a personagem é mostrada em 

tom festivo e comemorativo. Sua obra, assim como a cidade retratada, é mostrada 

enaltecendo certos elementos, como a lagoa, o clima, os sentimentos como alegria e 

felicidade, que foram atribuídos aos moradores de Itapuã, em particular, e a todos os 

soteropolitanos, no geral. A cultura e a política local aparecem como algo isolado no 

passado ou como um lugar do passado. A ausência de crítica transmite mais uma 

desilusão sem perspectivas transformadoras ou de críticas do presente. 

Em Porque só Tatauí? (1987)137, curta lançado posteriormente, busca aparen-

temente debater a questão do combate à pobreza, apoiado em situações concretas, 

em experiências exitosas. O filme aborda a obra de irrigação comunitária na região 

próxima à represa de Sobradinho, conhecida como projeto Tatauí, dirigido pela Asso-

ciação Agrícola São Joaquim. Após a construção de barragens e hidroelétricas que 

desde a década de 1970, como vimos, desalojou os trabalhadores ribeirinhos que fi-

caram sem trabalho e passam a se organizar nas proximidades das construções so-

brevivendo como pequenos agricultores rurais. O filme mostra que por meio de coo-

perativas eles se organizaram para dividir e trabalhar sobre a terra, destacando o 

abandono nos primeiros momentos e as dificuldades encontradas, mas principalmente 

os ótimos resultados desta experiência. 

O título do documentário nos dá uma pista importante sobre o posicionamento 

político e estético do documentarista. Mesmo partido de uma experiência concreta, 

exitosa e localizada, e de uma situação política no presente, o projeto Tatauí, vários 

questionamentos se apresentam: porque esta experiência só ocorre por meio de um 

projeto nos tempos de hoje? Por que só no Tatauí? Uma resposta que permeia todas 

estas questões é de que “Siri” sabe que esse povo unido que tem voz e organiza-se 

em associações em torno de uma vida comunitária, tentando resolver problemas co-

muns e de opressão social, já é algo que não existe mais em todos os lugares. Por 

isso seria uma experiência solitária, isolada, quase exemplar. Estas iniciativas mar-

cam, mais uma vez, uma ruptura temporal com o presente, em que o passado é visto 

com nostalgia dos tempos em que as lutas coletivas não se restringiam ao Tatauí. 

                                            
137 Filmado em 166 mm com aproximadamente 21 minutos de duração. Ganhou o prêmio “Tatu de 
Bronze” de melhor roteiro na XVI Jornada Brasileira de curta-metragem da Bahia realizada na cidade 
de Cachoeira em 1987. Também o prêmio de melhor documentário em 16mm no XX Festival de Brasília 
do Cinema Brasileiro em 1987. Conseguimos assistir ao filme por meio de cópia telecinada disponibili-
zada em disco DVD. 
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Do ponto de vista estético-político, o cineasta opta pela utilização da encenação 

construída, que conta a história de um jovem, a que chamamos “menino”. É através 

dele que vemos os benefícios da vida no campo após o projeto Tatauí. Concomitante 

a isto, “Siri” colhe depoimentos dos envolvidos. Diferente de Não Houve tempo..., as 

entrevistas são assistas em modo direto, pois conseguimos acompanhar as falas e as 

pessoas que estão falando no mesmo plano. A dessincronia se mantem apenas nos 

momentos em que é explorada a encenação construída.  

O diretor baiano organiza o filme entrelaçando dois momentos: o primeiro mais 

expositivo, a partir dos depoimentos, em que mostra as demandas da população ri-

beirinha e sua organização após o término das construções das barragens. Num se-

gundo momento, mostra a através de um narrador em primeira pessoa, a vida de um 

jovem menino, não nomeado, que supomos ser um morador ribeirinho da região, no 

total de quatro inserções. Após os créditos iniciais, ao som da música de Elomar, te-

mos a primeira fala do menino, transcrita a seguir: 

Meus pais vieram pr’aqui, pra trabalhar na Barragem de Sobradinho. 
Chegaram com a esperança de que depois teriam um lugar para morar 
e terra pra trabalhar. A terra era muita e dava pra toda gente. E ai, 
foram construindo uma cidade para todo mundo morar. Vieram as 
ruas, o comércio, o cinema e até hotel tinha. Mas, ao mesmo tempo, 
as terras melhores iam sendo ocupadas por grandes proprietários que 
depois viriam se aproveitar da grande valorização de terras que fica-
riam em volta do lago. 

Posteriormente a esta fala, o cineasta baiano coloca o depoimento de uma se-

nhora138, deslocando do personagem de ficção (encenado) para o personagem direto.  

Tenho muito cuidado para não ser seduzido por palavras bonitas. Por 
que nós não temos ninguém, nós tamos (sic) com uma herança triste. 
O Capitalismo, aquela coisa que foi montada nesse país, que é tudo 
errado. Investe muito dinheiro, mais só vai investir naquilo que inte-
ressa ao capitalismo, o que interessa ao pequeno eu não tô (sic) vendo 
muito resultado com isso não. E (sic) muito vai ser nas comunidades 
pequena, nos grupos pequeno. Por que eles estão desenvolvendo 
com suas próprias mão, com seu próprio ideal, com seus próprio so-
frimento (sic), sem precisar de muito cambalacho técnico. O que eu 

                                            
138 Similar ao que é feito com a personagem menino, não há identificação de quem está fazendo o 
depoimento. Nos créditos há o registro da fala de três mulheres, Dona Zefinha, Dona Maria e Maria dos 
Anjos. Contudo, não encontramos elementos nas falas que permitissem identificar quem é quem. Uma 
possibilidade da utilização desse recurso foi acentuar o “efeito de realidade”, mantendo uma caracte-
rística documental, a partir do registro de pessoas anônimas. 
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recomendo pras (sic) outras comunidade é que tenham muito cuidado 
pro gato não virar onça. 

Percebemos que pela primeira vez encontramos nos documentários de “Siri” a 

fala da população expressando suas opiniões. É notório, entretanto, no discurso apre-

sentado uma articulação com algum movimento social rural, pois está explícito na fala 

da senhora uma explicação de cunho econômico para os problemas que sua comuni-

dade está inserida. Não é algo muito elaborado, mas que faz sentido para ela.  

Neste documentário, acreditamos existir dois tipos de personagens, os cons-

truídos e os diretos (documentais). Segundo os letreiros, o filme possui os depoimen-

tos de Wilton Cunha, Luiz Antonio Araújo, Ivan Carvalho, Luiz Araujo Castro, Celito 

Kestering, José Carlos do Carmo, Dona Maria, Dona Zefinha, Jurandir S. Lima, Maria 

dos Anjos. Entretanto, o diretor não identifica os personagens com seus respectivos 

nomes, o que dificulta ainda mais sabermos diferenciar os personagens documentais 

(encenação direta) e os personagens construídos (encenação construída). 

A maior parte da trilha sonora de Porque Só Tatauí? é composta pela música 

de Elomar, Fantasia leiga para um rio seco. Mas, nos últimos quatro minutos de filme, 

Siri utiliza uma canção, cujo função é contextualizar a vida rural beneficiada pela irri-

gação, como demonstrado pelas entrevistas anteriores. A canção é Ai que saudade 

d'ocê, composta por Vital Brasil. A primeira gravação desta música foi no álbum Sagas 

Brasileiras139. Uma segunda gravação foi realizada num álbum conjunto com Xangai, 

Elomar e Geraldo Azevedo, Cantoria 1140. Os versos da música destacam a saudade 

de um tempo passado, enfatizando a nostalgia entre duas pessoas e as lembranças 

provocadas por um beija-flor ou por uma carta. Não se admire se um dia/um beija-flor 

invadir/a porta da sua casa/ te der um beijo e parte/ fui eu que mandei um beijo/ que 

é pra matar meu desejo/ faz tempo que não te vejo/ ai que saudade d'ocê.  

Agnaldo “Siri” Azevedo utilizou ainda como música na trilha sonora a primeira 

obra sinfonia de Elomar Figueira Mello141, Fantasia Leiga para um rio seco, gravado 

                                            
139 Vital Farias. Sagas Brasileiras. Brasil – Polygram, 1982. 
140 Geraldo Azevedo et al. Cantoria 1. Brasil – estúdio, 1984. 
141 Elomar Figueira Mello nasceu em 1937 na cidade de Vitória da Conquista. Passou a infância vivendo 
na zona rural, quando em 1954 muda-se para Salvador para continuar os estudos. Retorna para sua 
cidade natal, por causa do alistamento militar, o que faz interromper os estudos. Forma-se em arquite-
tura no ano de 1964. Sua relação com a música inicia-se com sua primeira obra lançada em 1969, Auto 
da Catingueira. Suas músicas sempre são ligadas à temática dos homens e sua relação com o sertão 
e o meio rural. Para maiores informações, cf. http://elomar.com.br/biografia.html. 
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em 1981, pela Orquestra Sinfônica da Bahia, sob a regência de Lindemberg Car-

doso142. Trata-se de um poema narrativo orquestrado sobre a seca que assolou o 

nordeste brasileiro no final do século XIX, notadamente em 1890. Conta a história de 

um retirante que fugindo da seca em busca de melhores condições no litoral, acaba 

morrendo quando chega em seu destino, devido às precárias condições da jornada. 

É dividida em cinco cantos (incelença pra terra que o sol matou, tirana, parcela, con-

tradança e amarração) e tem como característica marcante a mistura de elementos 

populares como o cordel (texto oral) e o uso do violão com elementos eruditos como 

a orquestração e passagens bíblicas. Fantasia leiga contribui para a continuidade, 

ambientação e preenchimento nas cenas. “Siri” não utiliza o elemento narrativo pre-

sente na música, aproveitando apenas as partes instrumentais. Assim, o diretor opta 

por dar mais importância ao elemento voz/fala, isto é, à narrativa fílmica, em detri-

mento à linguagem musical. Uma possibilidade interpretativa encontra-se na distância 

histórica entre aqueles retirantes, que iam para o litoral sofrer toda sorte de infortúnios 

com os atuais ribeirinhos que estavam ao fixar no interior, estavam se beneficiando 

dos avanços do projeto Tatauí. 

Desta forma percebemos que com este documentário a própria crítica social 

que poderia ter sido tematizada pelo cineasta como atrelada aos movimentos sociais 

da década 1980 foi mais relacionada com a presença das desigualdades do passado 

e com ausência de uma visão mais abrangente de luta no presente. Há uma noção de 

ruptura com tempo presente em que as coisas não podem mais ser transformadas de 

maneira ampla para além daquela localidade. Resta, então, contemplar e valorizar 

estas inciativas, que são vistas pelo cineasta como um lugar de memória onde as 

músicas parecem entoar o passado. 

O último conjunto de filmes deste período é Memórias de Deus e o Diabo em 

Monte Santo e Cocorobó e Sertão do Conselheiro ambos lançados em 1984. Memó-

rias... 143 é baseado, segundo os letreiros iniciais, em texto homônimo escrito por Glau-

ber Rocha144 e remete-se diretamente à Guerra de Canudos (1896-1897) e aos seus 

                                            
142 Elomar. Fantasia leiga para um rio seco. Brasil – Fundação Cultural do Estado da Bahia, 1981. 
143 É um documentário curta-metragem rodado em 35 mm, colorido, com 10 minutos aproximadamente 
de duração. Siri não mais utiliza textos literários para inserir em seus filmes. O filme foi assistido a partir 
de cópia telecinada disponibilizada em disco DVD. 
144 O artigo “Memórias de Deus e o diabo em Monte Santo e Cocorobó” foi publicado na revista Senhor 
em dezembro de 1963 e republicado na 1ª edição do livro Deus e o Diabo na Terra do Sol pela editora 
Civilização Brasileira em 1965. No livro, este texto está presente entre as páginas 08 a 14 na parte 
dedicada a falar sobre as locações do filme. 
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personagens, como Antônio Conselheiro, Moreira César, Negro Pajeú, entre outros, 

além dos personagens ligados ao movimento do cangaço, que durou do século XVII 

à primeira metade do século XX, como Lampião, Corisco, Dadá e Maria Bonita. Ambos 

foram temas que permearam a literatura, artes plásticas, peças de teatro, canções, 

entre outros e foram destaque nas temáticas dos filmes cinemanovistas, principal-

mente na década de 1960. 

O próprio título do filme nos apresenta informações relevantes sobre o que é 

abordado. Memórias..., nem sempre fala sobre o filme de Glauber de 1964, mas busca 

realizar uma reflexão sobre os aspectos divinos e profanos da trajetória histórica bra-

sileira, apresentando esta dicotomia como chave de leitura. Cocorobó é o nome do 

açude construído na região onde aconteceram as batalhas da guerra de Canudos em 

1897. Muitos afirmam que a construção do açude foi uma vingança do estado republi-

cano brasileiro contra a história daquela região. As obras foram iniciadas durante o 

segundo governo Vargas (1950-1954) e teve sua conclusão em 1968, quando foi en-

tregue ao governo federal. Já Monte Santo ficou conhecida por ter sido a cidade que 

recebeu o quartel-general das tropas do exército da República que lutaram contra o 

arraial de Canudos. A cidade também é conhecida pela descoberta em 1784 da Pedra 

de Bendegó, o maior meteorito em solo brasileiro, depositado no Museu Nacional no 

Rio de Janeiro dede 1888.  

Este documentário foi o primeiro do ciclo de filmes sobre o Sertão nordestino 

que marcou o período de 1984 à 1988 na filmografia de Agnaldo “Siri” Azevedo. Essa 

volta para o sertão, no entanto, não representava mais a possibilidade de transforma-

ção social pela revolução como para alguns cineastas engajados de sua geração. 

Nesse momento, o sertão é visto pelo documentarista como um lugar cada vez mais 

isolado do tempo presente, como um lugar do passado, longínquo no tempo e no es-

paço. 

Entre o texto de Glauber e o documentário Memórias... temos diversas diferen-

ças. O primeiro é entrecortado de várias vozes, de pessoas que contam as histó-

rias/estórias, sobre Antônio Conselheiro, Lampião e o cangaço, além do cotidiano no 

Sertão. As vozes pertencem à personagens como mestre Ciriaco, tio Ciriaco (irmão 

José), Maria Mamede, Dona Eduíge, Pepedro das Ovelhas, José Rufino/Major Rufino 

e Dona Adelaide. Já no filme de “Siri”, as vozes destes personagens são substituídas 

por um personagem sem nome, homem, barbado, com vestes formais (calça e camisa 

social, ambas de cores claras), que imita o sotaque e o falar dos sertanejos. No texto, 
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os personagens são muito velhos, supostamente entre 80 a 90 anos de idade (aqueles 

que falam de Canudos e Antônio Conselheiro) e 45 a 50 anos (aqueles que falam do 

cangaço). Já o personagem do filme não possui uma idade declarada, dando a im-

pressão de um ser atemporal ou que facilmente transita entre várias temporalidades. 

Por sua caracterização, o personagem se trata de uma pessoa idosa, cuja fala 

passeia por diversos tempos, desde o final do século XIX à primeira metade do século 

XX. Este personagem é interpretado por Carlos Sampaio. “Siri” também utiliza na mise 

en scène vários moradores da cidade de Monte Santo, oscilando entre a encenação 

construída e a encenação direta. O personagem principal interpreta para a câmera, 

representando as vozes do povo que testemunhou os eventos. O mesmo povo que 

busca no Monte Santo os alívios das dores terrenas e as promessas da vida pós-

morte. Assim, o personagem liga duas épocas históricas, criticando a atual por meio 

da época anterior. Esta leitura de longa duração tem a intenção de representar que as 

estruturas sociais não sofreram abalos, sendo as estruturas de poder mantidas. 

O que o documentário está documentando? Antes de tudo, percebemos o diá-

logo com texto de Glauber Rocha, que remete diretamente à época anterior à ditadura 

civil-militar e os projetos que estavam sendo gestados naquele momento, principal-

mente no meio do campo cinematográfico. Projetos de libertação do imperialismo e 

conscientização das massas por meio do cinema, ligados muitas vezes ao pensa-

mento de esquerda. O documentário vai e volta no tempo histórico, misturando fatos 

e personagens da Guerra de Canudos, do Cangaço, com Brasília, República e Mo-

narquia, Deus e o Diabo. Aqui o “povo” se apresenta como os explorados, que perde-

ram as batalhas nos quais se envolveram. A ênfase é toda depositada no conflito e na 

lógica da derrota. Um ponto importante é que este filme foi lançado em 1984, justa-

mente num contexto entre pós-anistia e pós-censura (1979), mas anterior à redemo-

cratização (1985-1988). 

Podemos perceber que Agnaldo “Siri” Azevedo realiza uma revisitação ao pe-

ríodo anterior à ditadura civil militar, assim como fez Eduardo Coutinho em Cabra mar-

cado para Morrer (1984). Mesmo que de forma indireta, ambos os filmes abordam o 

passado fazendo uma releitura dos projetos políticos não vencedores, construindo 

uma análise da situação da população camponesa. O conteúdo político e cultural é 

apresentado em Memórias... como algo pertencente ao passado, que está progressi-

vamente se perdendo. A nostalgia e a idealização deste passado, com seus projetos 
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de revolução e de revoltas camponesas, não fazem mais parte do horizonte de expec-

tativas de seu tempo presente. Ou, podemos dizer também, que o passado apresen-

tado no documentário busca explicar as derrotas do tempo presente, onde não existe 

mais nada a fazer. Assim, Memórias... é um documentário de desesperança, que liga 

as duas pontas entre o hoje e o ontem, que foram solapadas pela ditadura. A conclu-

são que se chega, olhando da perspectiva do documentarista, é que a situação do 

povo não se alterou com o tempo. A exploração ainda continua. 

Lançado conjuntamente à Memórias..., Sertão do Conselheiro145 aborda a vida 

dos sertanejos e sua convivência com a memória de Canudos e do Cangaço. Nova-

mente, voltamos ao tema de duas épocas históricas que se interligam por suas vio-

lências, lutas e derrotas. Este filme, também, utiliza muitos planos semelhantes àque-

les filmados em Memórias. Percebemos o mesmo ator, Carlos Sampaio, andando en-

tre os populares, em cenas muito similares ao do outro filme. 

Em Sertão do Conselheiro, há a valorização da narração em voz over, que uti-

liza poema de Fred Souza de Castro (1931-2012)146. Acreditamos que este texto, feito 

em verso, muito similar aos versos da literatura de cordel, foi produzido para o docu-

mentário. O filme representa o cotidiano do povo sertanejo, genericamente falando, 

herdeiros históricos dos moradores de Canudos e dos cangaceiros. A partir do poema 

é possível perceber a preocupação com o acesso à terra, as condições de trabalho e 

vida. Contudo, o tom de crítica social se desfaz, uma vez que o presente é apresen-

tado como algo incerto em relação a um passado mais concreto e que emerge com 

força na questão agrária, na vida do vaqueiro, na religiosidade do sertanejo; todas 

estas características estão ali para a contemplação do lugar como se pudéssemos 

voltar à sua autenticidade e não para fazer parte de um projeto de transformação so-

cial.  

                                            
145 Documentário curta-metragem, colorido, com aproximadamente 11 minutos de duração. O filme foi 
assistido a partir de cópia telecinada disponibilizada em disco DVD. A produtora responsável foi a Pro-
moções Cinematográficas Aratu Ltda. (Promatu). 
146 Frederico José de Souza Castro nasceu em São Gonçalo dos Campos, interior da Bahia. Passou 
boa parte a infância e adolescência em Santo Amaro da Purificação, onde encontrou em contato com 
a cultura canavieira do Recôncavo. Chega em Salvador em 1944 para continuar os estudos. Faz parte 
da Geração MAPA, junto com Glauber Rocha e Calasans Neto. Entra para o curso de direito da Uni-
versidade Federal da Bahia, acaba se formando, mas não exerce a profissão. Dedica-se às letras e ao 
jornalismo. Em 1957, lança pela editora Macunaíma o livro de poemas Samba de Roda que conta com 
xilogravuras de Calasans Neto. Nos anos 1980, passa a escrever sistematicamente para o Jornal A 
tarde. Também ficou conhecido por ser professor na Universidade Federal da Bahia na área de comu-
nicação. 
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O texto de Souza Castro destaca as belezas naturais, a memória das lutas po-

pulares e a vida difícil do sertanejo, que pela repetição e pouco enraizamento na situ-

ação contemporânea, acaba acentuando o tempo romântico da abordagem, apenas 

para enfatizar que o "sertão" é um local que vale a pena ser visitado. Em estrofes 

como “voismecês estão convidados/para uma bela viagem” e “no Sertão do conse-

lheiro/vale a pena ver de tudo” fica evidente esta relação quase turística com o lugar, 

um importante centro de peregrinação religiosa, comum à muitas cidades no sertão 

nordestino. Mas, é a estrofe final que escancara tal situação: 

 
Estrangeiro ou brasileiro 
Aqui fica este convite 
Para que venha e visite 
O Sertão do Conselheiro 

 

Ao apoiar-se em temas tradicionais associados a um sertão como um lugar 

idealizado, típico e longínquo, “Siri” não concebia mais o presente como o lugar para 

a crítica social por meio dos problemas legados pelo passado. Era o passado que se 

tornava um lugar de refúgio, de derrota e de despedida. 

Adeus Rodelas (1988)147 aborda as consequências da cheia do lago Itaparica 

aos moradores da cidade de Rodelas. A década de 1980 assistiu à implementação de 

muitas barragens e “Siri” já havia documentado outra barragem (Sobradinho) em Não 

houve tempo sequer para lágrimas. Neste processo, as populações ribeirinhas foram 

deslocadas para outras localidades, enfrentando diversos problemas. Este desloca-

mento não foi feito sem comoção e indignação, que pouco pôde fazer. Agnaldo “Siri” 

Azevedo registrou neste documentário os depoimentos e impressões da população, 

que foram afetadas pela construção do Lago de Itapacarica148.  

O documentário inicia por imagens da hidrelétrica e de um morador de Rodelas 

(Figura 15), não identificado por intertítulo, declamando um poema sobre a cidade: 

 
Ai eu digo amigo vem comigo a ver a minha terra 
Entremos aqui a Rodelas 

                                            
147 Filme em 16mm de aproximadamente 20 minutos de duração. O filme foi assistido a partir de cópia 
telecinada disponibilizada em disco DVD. As cópias consultadas em suporte DVD na Cinemateca Bra-
sileira e no DIMAS estão com a mesma dificuldade de leitura dos letreiros. Há duas hipóteses para 
isso: 1) telecinagem mal realizada; 2) objetivos estéticos do diretor do filme. Contudo, esta última pos-
sibilidade é um tanto remota, pois qual seria o sentido em não permitir a leitura dos letreiros (legen-
das?). Em nenhum outro filme de “Siri” encontramos tal recurso. 
148 Atualmente a Hidrelétrica de Itaparica é conhecida como Hidroelétrica Luiz Gonzaga. 
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O (sic) da igrejinha inacabada 
Em seu eixo prostrado 
Manso, despreocupado, 
é o velho São João Batista 
Abençoando a gente 
Desde cedinho 
Ao céu poente 
Mansamente, tranquilamente e (sic) 
descendo cantando e molhando a vazante (sic) 
Portanto meu caro não se esgueire em entrar 
A terra é modesta, é pequena 
Não tem atrações da grande cidade 
Mas aqui existe um povo que (sic) de pobre e de bom  
E esse povo que é meu que eu amo de (sic) só coração (Adeus Rode-
las, 1988) 
 

 
Figura 15. Planos iniciais do filme Adeus Rodelas 

 
FONTE: filme Adeus rodelas 

 

Após o poema do morador, assistimos aos créditos, produzida pelo artista 

Jair149 para o filme. Escutamos uma canção entoada pelos próprios moradores de 

Rodelas, destacando a tristeza do deslocamento da cidade de origem, que a partir de 

então seria chamada de velha Rodelas. Percebemos muitas similaridades com o do-

cumentário Não houve tempo Sequer para lágrimas, mas enquanto este utiliza de um 

texto de Fred Souza de Castro, para expressar a dor da população desalojada, Adeus 

Rodelas, utiliza da própria voz dos moradores, por meio de depoimentos e das músi-

cas cantadas ao cineasta baiano, além da tradicional narração em voz over. Posteri-

ormente aos créditos iniciais, uma voz over, que pertence à Harildo Deda, situa a 

questão das hidrelétricas e como estas afetaram a vida dos moradores que moram 

próximos aos rios: 

                                            
149 Não foi possível identificar o sobrenome do artista nos créditos iniciais devido a péssima condição 
de telecinagem do arquivo disponibilizado. Esta telecinagem apresenta-se borrada tanto na cópia con-
sultado no DIMAS, quanto na Cinemateca Brasileira. Acreditamos que um processo de restauração 
das películas originais seja necessário para recuperarmos estas informações. 
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O Rio São Francisco sempre foi uma espécie de leito da vida. Os que 
viveram as suas margens, dele bebiam a água, pescavam, plantavam 
o necessário para sobreviver. O feijão de arranque, a abobora, a man-
dioca, a batata, o arroz, a cebola. Foi assim até que o governo come-
çasse (sic) usinar elétricas ao longo do seu curso. A profecia de Antô-
nio Conselheiro fazia-se cruel realidade: o sertão virado mar. Mas, ao 
invés de transformar-se em terra de abundância, transmutava-se em 
território inóspito, tangiam populações para regiões desconhecidas, 
espalhava a fome, subtraia a terra. Um dilúvio inclemente destruindo 
a vida. Triste sina esta, a do povo da beirada do São Francisco (Adeus 
Rodelas, 1988). 

Percebemos que o objetivo do filme é o de mostrar a situação a qual foi sub-

metida os moradores ribeirinhos. As obras em usinas hidrelétricas acompanhavam o 

ritmo do crescimento brasileiro, tanto da indústria, quanto das grandes cidades. Com 

produção deficitária, o governo do final da década de 1970, resolveram investir na 

ampliação da produção hidroelétrica brasileira. Entre as crises econômicas internaci-

onais e as negociações com as populações ribeirinhas, estas ficavam no caminho do 

desenvolvimento econômico nacional. Paulo Cunha, ao estudar a implantação destas 

hidrelétricas no Brasil, afirma que 

Em todo o mundo são frequentes as críticas em torno dos impactos 
provocados pela construção de barragens. Os defensores da constru-
ção das barragens citam a contribuição das usinas hidrelétricas para 
o desenvolvimento socioeconômico, invocando entre as vantagens o 
controle de enchentes, aumento da produção de alimentos graças à 
irrigação, serem uma fonte limpa de energia, etc. Por outro lado, os 
críticos afirmam que as consequências negativas destes empreendi-
mentos são mais percebidas pelas comunidades que ficam localizadas 
mais proximamente de onde as barragens são construídas e muitas 
vezes os benefícios advindos dessas obras serão sentidos nas gran-
des cidades e regiões mais desenvolvidas (CUNHA, 2012, p. 19). 

 
Na tentativa de dar mais autenticidade ao sofrimento da população ribeirinha, 

podemos destacar duas canções utilizadas na trilha sonora do filme: Adeus, Ilha da 

Viúva e Adeus Rodelas. A primeira, composta pela Pajé Armando Gomes, da etnia 

Tuxá, destaca a tristeza da população indígena em deslocar-se da ilha que tradicio-

nalmente ocupavam, conhecida como ilha da Viúva, desde aproximadamente o século 

XVII150. As negociações entre os índios Tuxá e a Companhia Hidroelétrica do São 

                                            
150 Há registro na memória Tuxá, acerca do contato entre esta etnia com os holandeses. Contudo, sobre 
a ocupação territorial, acredita-se que se deu a partir da instalação de missões jesuíticas na região do 
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Francisco (CHESF) aconteceram desde o fim da década de 1970. Após, 10 anos de 

negociações, decidiu-se que os índios Tuxá seriam transferidos para uma área pró-

xima da nova cidade que estava sendo construída, a nova Rodelas, com uma área 

agricultável próxima à cidade. A questão da terra para agricultura dividiu os Tuxá. 

Muitos reclamavam que as terras não eram boas para se plantar. Um grupo, liderado 

pelo então Pajé Armando Gomes dos Santos (Apakó) e do cacique Manoel Eduardo 

Cruz (Bidu), optaram por reassentar-se em Riacho do Bento, localizada aproximada-

mente a 20 quilômetros da cidade de nova Rodelas. O outro grupo, liderados por Ma-

noel Novais, decidiram pelo reassentamento nas fazendas Morrinhos e Oiteiros loca-

lizadas a 1.200 quilômetros ao sul de Rodelas, na cidade de Ibotirama. Em ambos os 

casos, a CHESF comprometeu-se com o provimento de recursos para o estabeleci-

mento destas famílias nas novas áreas, o que não foi feito mesmo passados 5 anos 

do acordo, fechado em 31 de dezembro de 1987 (RICARDO, 1996, p. 504). A outra 

canção, que está presente nos créditos iniciais, acompanhada por vozes e violão, foi 

composta por Osvaldo da Fonseca151. Destaca a questão da saudade da cidade an-

tiga, do deslocamento forçado pela CHESF, que é indicado como culpado pelo deslo-

camento, e a tristeza provocada pela aproximação das águas da hidroelétrica de Ita-

parica, destruindo as casas e os locais de convivência. 

É notório um uso constante no documentário de Agnaldo “Siri” Azevedo da fala 

dos entrevistados para enfatizar o sentido de imagens da cidade destruída, da trans-

ferência da igreja, dos destroços, do rio avançando sobre a cidade antiga. Ele estru-

tura o filme a partir da escuta das dores dos moradores de Rodelas e de suas críticas 

ao projeto de desenvolvimento que retira as comunidades ribeirinhas de suas terras 

tradicionais. Novamente, não há o que mais fazer: a velha Rodelas foi para debaixo 

d’água e somente deixou a dor e a saudade nos moradores. Mesmo documentando 

um fato acontecido no momento das filmagens, novamente aqui pode-se perceber a 

separação do passado e a transformação deste em lugar de memória, nostalgia dos 

projetos submersos, enquanto no tempo presente sobra a dor e angústia daqueles 

que pressentem que nada podem fazer para mudar tal situação. 

                                            
Baixo-médio São Francisco. Sobre a trajetória histórica dos índios Tuxá, cf. INSTITUTO SOCIAL AM-
BIENTAL. Tuxá. In: Povos Indígenas do Brasil. Disponível em: <https://pib.socioambien-
tal.org/pt/povo/tuxa> , Acesso em 23/07/2017. 
151 Está creditado dois compositores para a canção Adeus Rodelas, contudo, o segundo nome está 
ilegível nas cópias consultadas. Acreditamos que se trata de um problema na telecinagem. 
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Entre continuidades e descontinuidades, buscamos compor os caminhos pelos 

quais “Siri” trilhou a partir dos filmes que criou, transitando pelos temas e propostas 

estético-políticas dos filmes, que nos permitem ter uma visão histórica de sua obra. 

Demonstramos a complexidade dos temas e sua ligação tanto com contextos locais, 

regionais e nacionais, quando possível a partir das fontes, como com os projetos es-

tético-políticos que acompanharam os cineastas brasileiros ao longo dos anos ses-

senta a noventa.  

Nos anos 1960/1970, os debates em torno dos temas culturais e políticos en-

volviam o local, que era uma forma de afirmação do tempo presente e se mostrava 

uma alternativa a visão genérica do nacional-popular dos anos 1960. Nesse conjunto 

de documentários a visão de crítica das condições políticas de uma dada localidade 

ou a valorização de uma certa manifestação cultural ainda partia do presente mesmo 

que os problemas fossem legados do passado e do tom de denúncia. Aos poucos a 

população local ou os sujeitos dessas localidades ganharam voz nos documentários. 

Ainda encontramos uma mistura entre elementos do documentarismo clássico, como 

o uso da voz over fazendo asserções e da encenação construída, e do documentário 

moderno, como entrevistas e depoimentos, exemplos de encenação direta.  

Já no período seguinte, entre os anos 1980 e 1990, os temas envolvendo a 

cultura a e a política local vão se tonando um lugar do passado ou isolado no passado, 

seja como idealização ou nostalgia, seja como explicação para os problemas sem 

solução do presente. Como consequência deste procedimento, o potencial crítico fica 

arrefecido para dar um lugar mais para a memória das manifestações artísticas, dos 

lugares ou mesmo de situações do passado que não voltam mais ou que explicam 

porque não existem mais como eram antes.  

É uma desilusão do documentarista sobre o poder de mostrar e dizer a partir 

do local a cultura e a política, muito embora essa fosse a forma como ele aprendeu a 

fazer cinema, daí também a desilusão sobre o seu próprio lugar de fala como artista/in-

telectual/cineasta/soteropolitano. Esse mergulho pela obra de Agnaldo “Siri” Azevedo 

visou abrir o leque de temporalidades e espacialidades históricas envolvidas no último 

e o significado de “último” no documentário O Capeta Carybé.  
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CAPÍTULO 3 – As sete portas da cidade do Salvador no documentário o Capeta 
Carybé 

 
As filmagens de O Capeta Carybé foram iniciadas em Salvador em 16 de março 

de 1995. A cidade vivia um crescimento demográfico nunca visto, passando de 

1.007.701 habitantes na década de 1970, para 2.211.539 habitantes em 1996 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 1997, p. 24). A prefei-

tura estava sendo ocupada por Lídice da Mata do Partido da Social Democracia Bra-

sileira (PSDB), opositora política de Antônio Carlos Magalhães, que havia ocupado o 

cargo de governador entre 1991 e 1994, além de ter conseguido eleger um represen-

tante do seu grupo político para a gestão posterior, Paulo Souto, que ficou no cargo 

até 1999. Em termos de política pública, a cidade sofria a interferência, em todas as 

esferas, da atuação nem sempre amistosa entre governo municipal e estadual. Em 

relação à cultura, tanto o município quanto o estado passaram a oferecer recursos 

para os produtores culturais, tendo em vista a severa crise econômica que assolava o 

país na primeira metade dos anos noventa.  

Nesta época152, o diretor Agnaldo “Siri” Azevedo havia ganhado um edital de 

fomento à produção promovido pelo Ministério da Cultura chamado de Resgate do 

Cinema Brasileiro153, ou simplesmente Resgate, que lhe proporcionou juntar um mon-

tante para comprar material e alugar equipamentos154. O campo cinematográfico bra-

sileiro ainda buscava soluções frente ao desmonte da estrutura estatal, que possibili-

tou a produção de muitos filmes entre os anos 1970 e 1980. 

Para “Siri”, que nos trinta anos anteriores manteve uma produção constante de 

curtas-metragens, este era seu 22º documentário artístico e seguia uma tendência já 

vista antes: contar a trajetória de um artista. O escolhido foi Carybé, pintor que estava 

com oitenta e quatro anos. Este filme seria uma celebração e homenagem ao seu 

trabalho, sua vida e seu mundo. Reuniram-se velhos amigos na equipe técnica: Vito 

Diniz na fotografia e câmera, Chico Drummond na produção, Roman Stulbach faria a 

                                            
152 Filme Sobre Carybé. A tarde. 13 de jun. de 1995. p. 8. 
153 Também contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Salvador e do Governo do Estado da Bahia. 
Em relação ao município, a lei 4.280 de 8 de dezembro de 1990, permitiu o incentivo fiscal para em-
presas que patrocinassem a produção cultural, sendo obrigatório que estas empresas fossem sotero-
politanas. Em relação às instituições estaduais, o apoio da Fundação Cultural do Estado da Bahia deve 
ter sido através do DIMAS, com a utilização de equipamentos de filmagem. 
154 Segundo Karla Holanda de Araújo, no ano de 1996, O Capeta Carybé foi o único curta-metragem 
baiano a ser lançado em 35mm do estado da Bahia (ARAUJO, 2005, p. 64). Esta era uma situação 
privilegiada, tendo em vista a dificuldade dos custos altos de produção de filmes em película. 
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montagem com a ajuda de Severino Dadá, Romulo Drummond ficou à cargo da cap-

tação de som e seria auxiliar na fotografia. As filmagens não ficaram restritas à Salva-

dor. Assim, como o homenageado, o filme passeou por outras cidades como São 

Paulo, Rio de Janeiro e Nova York, em busca de imagens das pinturas e esculturas. 

Após concluído, O Capeta Carybé ganhou importantes premiações como o Festival 

de Gramado e o Festival Cine Ceará, circulando entre salas de cinema, mostras e 

festivais pelos anos seguintes. Pena que isso não foi visto por “Siri”. Sua trajetória 

artística encerou-se em 31 de julho de 1997 com o seu falecimento. Alguns meses 

depois, em 02 de outubro, Carybé também veio a falecer, depois de quase 50 anos 

morando na cidade da Bahia. 

As mortes de “Siri” e Carybé não foram as únicas vivenciadas pelas pessoas 

na década de 1990. Muito se falava da morte das grandes utopias, a morte do cinema, 

a morte do sexo livre. No final de O Capeta Carybé, a voz over nos informa, que o 

artista plástico foi o responsável pelo registro da face da “verdadeira Bahia”, aquela 

que estava sendo assassinada pelo lucro imobiliário, que destruía a paisagem natural 

soteropolitana, uma das referências fundamentais das representações da cidade do 

Salvador O que esta obra de maturidade quer nos indicar? O que estes sujeitos en-

tendiam como a “morte da Bahia”? 

Estas questões estão intimamente ligadas às imagens vinculadas pelo docu-

mentário e com as relações que estas possuem com as imagens produzidas nos anos 

anteriores por Carybé e Jorge Amado. O Capeta Carybé é um documentário de 1997 

que estabeleceu relações com imagens produzidas no passado. É um filme que faz 

um retorno à autores que construíram mitos sobre a cidade da Bahia e sua gente, mas 

que ao fazê-lo mostraram também os problemas sociais de seu tempo presente. É a 

versão de “Siri” da História da Bahia na última metade do século XX. 

Nesse último capítulo, vamos identificar e analisar as representações da cidade 

do Salvador presentes no documentário O Capeta Carybé. Para tal, primeiro vamos 

caminhar pelas trajetórias de Jorge Amado e Carybé entre os anos 1930 e 1960, en-

fatizando a relação estabelecida entre eles e com a cidade da Bahia. Posteriormente, 

vamos abrir as “sete portas de Salvador”, isto é, identificar e analisar como a cidade 

do Salvador e sua gente foi representada no documentário. 
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3.1 Caminhos e descaminhos de Carybé e Jorge Amado pela cidade da Bahia 
 

O documentário inicia com a apresentação de um quadro, Galo de Briga. Nele, 

veremos dois personagens: um, mais à frente, com vestes azuladas, chapéu, descalço 

e segurando um galo em seu colo; o segundo, mais ao fundo, com indumentária na 

cor marrom, com um chapéu menor e descalço. Ambos se encontram sentados numa 

caixa vazada, onde podemos ver em seu interior mulheres sentadas, completamente 

despidas. O narrador em voz over representando Jorge Amado, interpretado por 

Harildo Deda, afirma que “esse homem descalço, vestido de azul, com um galo sobre 

os joelhos, não parece, mas é o pintor Carybé [...]”. Já a figura, de trás, “com traje de 

cangaceiro, ele diz que sou eu, seu compadre, meu irmão de santo e de esteira, pois 

somos ambos de Oxóssi”. Com essa introdução, também presente no livro homônimo, 

“Siri” busca representar a amizade entre esses dois homens através de Galo de Briga 

(Figura 16). Entretanto, o que não fica claro, é justamente a associação entre o orixá 

e o animal carregado pelo homem de azul. Por que o Carybé desta figura está com 

um galo em seu colo? Este animal é tradicionalmente associado à Oxóssi e é utilizado 

nos sacrifícios cerimoniais. Mas, também, é um animal utilizado nas cerimonias para 

Exu, orixá da comunicação e do trânsito, o primeiro a ser reverenciado nos ritos e 

cerimonias. Estes sujeitos, Carybé e Jorge Amado, além de “Siri”, foram homens de 

trânsito, de idas e vindas. Assim, identificamos que para o documentarista, a amizade 

entre o escritor e o pintor forma a chave interpretativa de Salvador e da sua gente. 

O documentário O Capeta Carybé só foi possível ser realizado devido ao en-

contro entre três sujeitos: Agnaldo “Siri” Azevedo, Jorge Amado e Carybé. Ao primeiro, 

dedicamos o primeiro capítulo, traçando sua trajetória a partir de sua inserção nas 

instituições culturais de Salvador nas décadas de 1950 à 1970. Sobre os dois últimos, 

dispomos de muita bibliografia, na forma de estudos, livros de memórias, catálogos e 

toda a sorte de escritos. Vamos neste ponto, traçar a trajetórias dos escritos e do 

artista plástico, destacando sua relação com a cidade do Salvador. Não queremos 

construir uma biografia dos sujeitos, pois fugiria de nosso objetivo. Mas compreende-

mos que O Capeta Carybé, livro, celebra a amizade e a trajetória desses artistas da 

tinta e do papel, do lápis e do pincel. Esta amizade que foi ponto de partida para que 

“Siri” pudesse criar Salvador em luz. 
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Figura 16. Galo de Briga (1981) 

 
FONTE: ARAÚJO, 2009, p. 

160 
 

Jorge Amado nasceu em Itabuna em 1912. Estudou e morou em Salvador entre 

as décadas de 1920 e 1930, quando junto com Walter da Silveira e Edson Carneiro, 

participou da Academia dos Rebeldes. Por aproximação com Rachel de Queiroz, in-

gressou no Partido Comunista do Brasil (PCB), onde chegou a ser deputado nos anos 

1940. Por causa de sua filiação partidária, foi perseguido e por duas vezes exilou-se 

do Brasil. Após seu retorno, nos anos 1950, passou a dedicar-se inteiramente à lite-

ratura, sendo bem vendido no Brasil e fora dele. Junto com a esposa e filhos, voltou a 

morar em Salvador no início dos anos 1960, quando passou a fortalecer mais sua 

amizade com Carybé155. 

Carybé é o nome de um peixe amazônico. Foi escolhido como apelido pelo 

menino Hector Bernabó, aos oito anos, quando morava no Rio de Janeiro. Nasceu em 

Lanus, próxima à cidade de Buenos Aires, em 1911, de pai argentino e mãe brasi-

leira156. No ano seguinte, sua família muda para a Itália e no final da década de 1910, 

passam a viver no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Aos 19 anos, Carybé mudou 

de cidade novamente, indo estabelecer-se na capital argentina. Essa nova transferên-

cia deveu-se ao sucesso das decorações de carnaval produzidas pelos seus irmãos 

mais velhos, que permitiram a concretização deste projeto. De tanto ver seus irmãos 

desenharem, aos 21 anos, ele passou a fazer os primeiros desenhos e a colaborar 

                                            
155 Jorge Amado escreve duas importantes fontes de informação sobre sua vida. Para a infância, Cf. 
AMADO, 2010. E para sua vida entre as décadas de 1930 e 1980, Cf. AMADO, 2012. 
156 O pai de Carybé chamava-se Enea Bernabó e sua mãe Constantina Gonzáles (também encontra-
mos a grafia “Gonçalves”) de Bernabó. 
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em jornais da capital argentina157. Em 1936, utilizando como materiais tinta e pincel, 

Carybé participa de sua primeira exposição. Dois anos mais tarde, é contratado pelo 

jornal El Pregon para construir álbuns de desenhos de cidades como Rio de Janeiro 

e Salvador. Chega na cidade da Bahia em 1938. Pouco tempo depois, recebe a notícia 

que o jornal havia falido e que não tinham dinheiro para que ele retornasse. Esse foi 

o contexto de sua primeira visita à Salvador. No livro, O Capeta Carybé, Jorge Amado 

registra outros sujeitos lembrando da chegada de Carybé à cidade, como Jenner Au-

gusto e Mirabeau Sampaio. Assim, Amado escreveu que Mirabeau 

[...] precisa que o acontecimento se deu no ano de 1938, quando, de-
pois de ter lido o romance “Jubiabá”, o dito cujo foi procurar na cidade 
da Bahia um botequim de marítimos intitulado “Lanterna dos Afoga-
dos” e a moça Lindinalva, a Sardenta, que só existiam, botequim e 
rapariga, na imaginação do romancista, por curiosa coincidência eu 
próprio, o mal remunerado autor destas memórias do artista Carybé. 
Na busca da “Lanterna dos Afogados”, de boteco em boteco, de cas-
telo em castelo, o então jovem aedo, deslumbrado, encontrou sua pá-
tria, enfeitiçou-se para sempre e alugou um quarto no Largo de 
Sant’Ana, no Rio Vermelho” (AMADO, 2006, p. 12) 

A falência do jornal El Pregon e a vontade de conhecer Salvador após a leitura 

de Jubiabá158 são elementos recorrentes nas narrativas que contam a vinda de Carybé 

à Salvador. No documentário, também é utilizado as duas informações para aproximar 

Carybé da cidade. A primeira é dada pelo narrador em voz over que representa 

Carybé, que é interpretado pelo ator Nelson Dantas. Já a segunda informação é dada 

a partir da voz do ator Harildo Dedá, que interpreta a voz de Jorge Amado. São essas 

vozes que nos transmitem as informações sobre os personagens ao longo do filme. O 

roteiro é baseado tanto no livro homônimo, quanto no livro Sete Portas da Bahia e na 

publicação Carybé organizada por Bruno Furrer. Sobre eles, veremos mais adiante. É 

interessante notar que o encontro entre Jorge Amado e Carybé não foi registrado pelo 

romancista em nenhum momento, dando uma aura atemporal ao encontro. Acredita-

mos que Galo de Briga supre esta falta de narrativa, quando busca representar os 

amigos, e os elementos que os aproximam. E que elementos podemos perceber na 

imagem? Carybé como pescador, Jorge Amado como cangaceiro, o galo represen-

tando a religião de matriz africana (o candomblé), as mulheres nuas abaixo de ambos, 

                                            
157 Trabalhou nos jornais argentinos Notícias Gráficas em 1930 e El diário entre os anos de 1935 e 
1936 (MATOS, 2003, p. 401). 
158 Jubiabá foi lançado pela editora Livraria José Olympio em 1935. 
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o que pode nos indicar uma representação das mulheres baianas ou da própria Ba-

hia159. 

A chegada de Carybé à Bahia no final da década de 1930 não foi definitiva. Por 

seis meses, fazendo o que hoje chamamos popularmente como “bicos”, ele foi sobre-

vivendo, até que juntou dinheiro para retornar à Argentina. A partir de 1946, ele passou 

a frequentar cada vez mais o Rio de Janeiro, onde ajudou a montar o jornal Tribuna 

da Imprensa. Também neste ano, casa-se com Nancy Bernabó, e busca estabelecer 

um emprego fixo com a possibilidade de garantir dividendos constantes. A vida de 

artista plástico não era fácil. 

Essa situação mudaria, com uma carta, enviada pelo então jornalista Rubem 

Braga à Anísio Teixeira, que era secretário de educação e cultura do estado da Bahia. 

Segundo depoimento de Braga, publicado no Diário de Notícias (RJ) em 16 de feve-

reiro de 1957: 

Tenho orgulho de dizer que a Bahia me deve um pouco esse baiano, 
que é o mais baiano que tem. Carybé vivia em Buenos Aires sonhando 
em viver na Bahia. Mas como, com que dinheiro? Além do mais o sol-
teirão se casara, tinha filho batizado por Newton Freitas; não podia 
mais fazer suas viagens vagabundas de antigamente, era senhor de 
responsabilidade. E não conhecia ninguém na Bahia. Tive uma 
ideia: mandei uma carta para Anísio Teixeira, que era secretário de 
Educação de Otávio Mangabeira, e lhe pedi um absurdo: que no-
measse professor de desenho na Bahia o cidadão argentino Hector 
Bernabó. Eu não remetia nenhuma obra de Carybé, nem sabia de ne-
nhum título oficial que ele pudesse apresentar. Reconhecia que estava 
pedindo uma coisa que podia parecer odiosa e que a oposição poderia 
explorar perfeitamente: nomear para um cargo um estrangeiro, 
quando havia muitos baianos capazes de ocupa-lo. Era, quem sabe, 
tirar o pão da boca de um artista nacional, que fizesse a coisa odiosa; 
e ele fez: nomeou o desconhecido Hector Bernabó e ficou à espera de 
que o gringo aparecesse (BRAGA, Rubem. “Um Brasileiro”. Diário de 
Notícias, 16 de fev. de 1957, p. 2, grifo nosso). 

Percebemos aqui uma ligeira contradição. Será realmente que o pintor não co-

nhecia ninguém que lhe pudesse ajudar na cidade? O jornalista não estaria enganado 

em tal informação? Bem provável que, morando no Rio de Janeiro, e já visitado a 

Bahia em três momentos (1938, 1941 e 1944), Carybé tivesse contatos. Entretanto, 

estes não eram suficientes para lhe conseguir um emprego estável em Salvador. É 

                                            
159 Entre as elites intelectualizadas de Salvador era comum considerar a Bahia como uma mulher. Se-
gundo Rinaldo César Nascimento Leite, entre as elites republicanas de início do século XX, a Bahia 
era representada como a Atenas Brasileira, em referência tanto à cidade-estado da antiguidade grega, 
quanto a deusa. 
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uma hipótese. Ou, talvez, realmente, apesar de ter estado três vezes na capital da 

Bahia, sua rede de amizades não foi construída com tamanha solidez, da mesma 

forma que no Rio. Outra hipótese. O certo é que com Jorge Amado, diretamente, ele 

não poderia contar, uma vez que este estava exilado em Praga. Assim, a carta de 

Rubem Braga constituiu-se em elemento fundamental para essa transferência. Mas, 

uma coisa ainda faltava: a aprovação de Anísio Teixeira. 

Bruno Furrer, o organizador de importante livro sobre o artista, elaborou uma 

narrativa sobre o momento da entrega da carta de Carybé para o secretário: 

Anísio leu-a e deve ter ficado por um instante sem saber o que fazer, 
Carybé em pé, diante dele. A custo, a secretária encontrou um mapa 
colorido, ilustrado, que Anísio tinha guardado como exemplo, com vis-
tas a futuros painéis nas escolas-modelo que estava construindo. 
Coincidência arretada: era uma folha de um Calendário Esso de auto-
ria de Carybé (FURRER, 1989, p.141) 

 Fato ou mito, a questão é que Carybé conseguiu o emprego e passou a pintar 

um mural na Escola Parque. Entretanto, as elites locais não ficaram nada satisfeitas 

com esta ação. Principalmente, porque Carybé estava casado, mas mantinha a vida 

boêmia pela cidade. É Odorico Tavares que relata esse momento: 

Carybé, havia poucos dias, quase nada feito, como que antecipando 
uma vagabundagem a que o clima e as gostosuras da terra tanto con-
vidam. Para alguns o governo havia dado um golpe errado; a bolsa 
concedida pelo governador Mangabeira ao argentino ia ser liquidada 
entre goles de uísque no Anjo Azul e boas conversas nas casas dos 
amigos. Que viera realmente fazer Carybé? Que encargo específico 
lhe dera o secretário Anísio Teixeira, para que um artista, chamado 
“de fora”, estivesse a desfrutar alguns milhares de cruzeiros saídos 
das “burras” oficiais? (TAVARES, 1955, p. 3.). 

Para que a insatisfação não saísse do controle e para que Carybé pudesse 

“mostrar trabalho” à sociedade soteropolitana, foi solicitado ao artista compor um ál-

bum, algo que já fizera muitas vezes antes, sobre temas baianos. Acreditamos que 

houve a participação de Odorico Tavares na composição deste trabalho, pois esse 

intelectual, desde 1943, escrevia para a revista carioca O Cruzeiro, geralmente rela-

tando questões da cultura africana da Bahia, sobre suas festas religiosas, enfim, sobre 

temas relativos à Bahia e os baianos160. Assim, surge a primeira edição da Coleção 

                                            
160 Não à toa, um ano depois, Odorico Tavares e Carybé, construíram um livro juntos, Bahia: imagens 
da terra e do povo (1951). 
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Recôncavo161, cuja primeira edição data de 1951. Carybé no ano de 1957 recebeu a 

naturalização brasileira. Na década de 1950, continuou realizando trabalhos artísticos. 

De destaque, temos a participação da cenografia e da direção artística do filme de 

Victor Lima Barreto, O Cangaceiro (1952), além dos storyboards do documentário Va-

diação (1954) de Alexandre Robatto Filho, sobre a capoeira. 

E sobre a questão de quando os amigos se encontraram? Dois momentos nos 

parecem de grande importância para o fortalecimento da amizade entre ambos. O 

primeiro encontro aconteceu em 1938, no estado do Sergipe. Carybé relata este mo-

mento: 

Também queria parar aqui para ver se Jorge Amado era mentiroso ou 
não. Eu já tinha lido Jubiabá (romance do escritor baiano) e não acre-
ditava que a cidade fosse assim. Acontece que, para minha surpresa, 
era como ele descrevia. Com a ajuda de um engenheiro da estrada de 
ferro, consegui uma passagem até Aracajú. A família de Jorge é ligada 
à cidade de Estância, em Sergipe, e eu queria ir até lá. Cheguei em 
um mafuá (festa) na cidade. E não é que o Jorge estava lá! Ele já era 
famoso, mas não tanto como hoje. Conhecê-lo foi uma grande decep-
ção. Eu o imaginava um mulato forte, grande pra burro. E ele era ma-
grinho, que nem eu. Eu disse: “Que diabo de Jorge Amado é esse?”. 
Conhecemo-nos, tomamos uns paus (cachaça) e batemos muito papo 
naquela noite (ARAÚJO, 2009, p. 277). 

Acreditamos, todavia, que a década de 1950 foi fundamental para o estreita-

mento de laços de amizade e compadrio. Segundo Carybé, 

Reencontrei Jorge quando ele veio morar aqui em Salvador. Antes ele 
morava no Rio. Tinha sido deputado. Quando voltou, fui procura-lo. 
Nossa amizade vem desde 1953. Quando voltou no ano passado da 
Europa [1994] ele me trouxe de presente figos portugueses. Rebati 
com cajus e sapotis baianos (ARAÚJO, 2009, p. 281, grifo nosso).  

Assim, ao retornar à Salvador, em 1962, Jorge Amado já contava com o auxílio, 

as brincadeiras e o bom humor de seu amigo Carybé. Acreditamos que foi a experi-

ência religiosa no terreiro de Candomblé do Axé Opô Afonjá, que ajudou a fortalecer 

estes laços, como nos aponta a narrativa do romancista baiano sobre a pintura Galo 

de Briga (“irmãos de santo e de esteira”). Além disso, sua vida próxima ao cotidiano 

                                            
161 Na revista O Cruzeiro em reportagem sobre a revolução artística que estava passando a Bahia, 
Odorico Tavares afirma que Carybé naquele momento “Realiza um documentário de trezentos dese-
nhos sobre as festas populares baianas, trabalho de primeira ordem e de propriedade do Governo do 
Estado”. (TAVARES, 1951, p. 90). Acreditamos que ele estava falando da primeira edição da Coleção 
Recôncavo. 
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da população mais pobre da cidade, lhe proporcionou uma vivência da cultura afro-

baiana, permitindo construir um repertório de referências culturais difícil de ser con-

quistado, não apenas lendo os livros de Jorge Amado. Entretanto, não podemos dei-

xar de considerar esta relação, entre a narrativa do romancista, com a ideia de Bahia 

desenvolvida pelo artista plástico. A relação determinante entre tinta e papel, entre 

pintura e escrita, é de total complementaridade. Não à toa, Carybé foi o ilustrador de 

muitos livros amadianos, principalmente quando sua obra passou a ser editada pela 

Editora Record em meados da década de 1970. 

“Siri” leu as obras de Jorge Amado e de Carybé para compor o roteiro do seu 

documentário. Mas e em relação às imagens? E à narrativa sobre a Bahia? Será que 

ele também manteve essa relação de complementaridade entre Jorge Amado e 

Carybé? Ou fez uma outra abordagem, destoando do romancista e do artista plástico?  

O documentário O Capeta Carybé se constituiu num registro do caminhos e 

descaminhos percorridos pelos sujeitos e por suas obras, registrando trajetórias, so-

ciabilidades e representações sobre a cidade do Salvador, que ao longo do século 

vinte foram produzidas em escritos, desenhos e filmes, em papel, tinta e luz. Como 

vimos sobre “Siri”, em seus filmes dos anos oitenta e noventa, a política e a cultura 

local eram vistas como um lugar do passado. Será que neste filme, “Siri” vai quebrar 

com esta lógica? Será que ele se permitiu inovações estéticas, ou seguiu aquilo que 

aprendeu ao longo dos anos? E seus posicionamentos políticos, mantiveram-se coe-

rentes? E qual a relação desta trajetória com a chamada “morte da Bahia”? A busca 

por estas respostas vai nos levar a adentrar nas representações da cidade da Bahia, 

construídas entre sujeitos, linguagens e temporalidades. 

 
3.2 A cidade da Bahia em luz, tinta e papel: representações de Salvador no do-
cumentário O Capeta Carybé 
 

É sabido que a cidade do Salvador foi palco de uma diversidade de livros, fil-

mes, pinturas, fotografias, guias de turismo, reportagens e documentários ao longo do 

século XX. Todas estas linguagens buscaram, de certa forma, mostrar os meandros 

deste espaço através da constituição de uma visualidade da cidade e, por consequên-

cia, de seus moradores. Identificamos que a “Salvador” do documentário O Capeta 

Carybé foi construída por “Siri” a partir do diálogo com os livros que o precederam, de 

Jorge Amado e de Carybé, pois estes lhe permitiram um referencial cultural que o 
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documentarista em certos momentos buscou recriar em seu filme. A “Bahia” represen-

tada por “Siri” inicia sua trajetória nos desenhos de Carybé, principalmente daqueles 

retirados do livro Sete Portas da Bahia. 

Identificamos que houve uma apropriação dos desenhos de Carybé em Sete 

Portas por “Siri” para a composição de imagens do documentário. Enquanto que o 

texto serviu de base para a criação da narração, os desenhos foram apropriados para 

a construção de imagens da cidade e de sua população. O diálogo entre tempos his-

tóricos distintos por meio dos desenhos e das filmagens é a principal marca do filme. 

Além disso, nem sempre o livro de Jorge Amado foi utilizado como o único guia, sendo 

que o livro de Carybé também orientou as escolhas de temas para o documentário. 

O filme O Capeta Carybé é esquemático e episódico: são 14 partes que buscam 

apresentar várias características do artista plástico e de sua obra: a amizade entre 

Jorge Amado e Carybé, os primeiros encontros entre Carybé e a cidade, a trajetória 

do artista na América Latina, as principais características da obra de Carybé, o sincre-

tismo religioso baiano, a relação entre o mar e a cidade do Salvador, as mulheres 

baianas pintadas por Carybé, as várias amizades de Carybé com populares e intelec-

tuais, o artista Carybé integrado à cidade e ao seu povo, o Carybé jogador de Capo-

eira, a relação entre Carybé com o terreiro do Axé do Opô Afonjá, o sertão com seus 

mitos e cavalos no quarto da rainha da Inglaterra e a importância da obra de Carybe 

frente à morte da Bahia. É como se fosse uma grande “colcha de retalhos” ou o altar 

de uma igreja barroca, cuja composição nos dá uma ideia de diversidade que seria a 

cidade e seu povo.  

A relação entre estes temas e as imagens mostradas pelo documentário, toda-

via, nem sempre é de correspondência. Por exemplo, quando o documentário aborda 

o tema da amizade de Carybé com populares e artistas, o filme nos mostra imagens 

de pescadores trabalhando. Há vários momentos em que percebemos imagens que 

correspondem ao que o narrador está falando, por exemplo, quando o filme aborda a 

questão do contato entre Carybé e a cidade da Bahia, nos são mostradas imagens do 

bairro do Comércio, possivelmente o primeiro bairro soteropolitano que o artista plás-

tico entrou em contato em 1938. 

Ao comparar estes temas abordados por “Siri” no documentário, com os capí-

tulos do livro escrito por Carybé, identificamos muitas semelhanças de abordagem. 

Ambos tratam das relações da cidade com mar, dos moradores com a arquitetura da 
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cidade, além de destacar o sincretismo religioso baiano, pondo em evidência o can-

domblé. Também, percebemos a recorrência de personagens do cotidiano como as 

mulheres (como trabalhadores em feiras, lavadeiras ou prostitutas), os pescadores, 

os capoeiristas, os trabalhadores ambulantes de feiras livres. É interessante notar que 

o diálogo entre ambos se deu de forma extremamente visual, um usando da tinta para 

construir seus desenhos, o outro utilizando da luz para construir seu filme. Isso nos 

faz refletir sobre a seguinte questão: estariam eles compartilhando o mesmo regime 

de visualidade? 

Nas imagens do documentário, encontramos referências às festividades da 

pesca do xaréu (puxada de rede) e da festa de Yemanjá, principalmente quando o 

filme mostra os pescadores e a praia da preguiça no Rio Vermelho. Já a religiosidade, 

em todos os casos, engloba o Candomblé, os orixás e as práticas de sincretismo reli-

gioso com o catolicismo. E o cotidiano da cidade, nos é mostrado através das imagens 

do bairro do comércio e do pelourinho, do jogo da capoeira, da Feira de São Joaquim 

e das mulheres baianas. Temas e abordagem compartilhados pelo livro e pelo filme. 

É sobre esta dinâmica que iremos perceber agora, através dos temas abordados por 

“Siri” em O Capeta Carybé. 

 

3.2.1 Arquitetura dos séculos XVIII e XIX: A cidade acolhedora e de trânsito 
 

Logo no início do documentário, somos levados aos primeiros contatos entre 

Carybé e a cidade do Salvador. Nesta cena, encontramos a cidade do Salvador re-

presentada como uma terra de trânsito e de acolhimento. O narrador-personagem 

Carybé comenta as andanças pelo centro antigo da cidade, pelas suas ruas e ladeiras: 

O primeiro [desenho] que fiz foi o cais. Havia a feira do sete e na água 
de meninos, areais imensos. Ali, eu passava grande parte do dia de-
senhando, vendo a cidade debruçada na encosta, deslumbrado com 
a luz. Eu, então, palmilhava as antigas ladeiras, Taboão, Misericórdia, 
Conceição, familiarizando-me com o mistério dos casarões mal-as-
sombrados, com os becos, as escadas e as vielas que ligavam as duas 
cidades. Era correspondente do jornal El Pregon de Buenos Aires. O 
jornal faliu. O dinheiro acabou (O Capeta Carybé, 1996) 

Até este momento, Carybé era um jornalista em busca de fazer um guia da 

cidade para publicar no jornal. Nenhum conflito foi mencionado. Ao desembarcar, an-

dou pelas ruas e ladeiras, entre a Cidade Baixa e a Cidade Alta. Essa característica, 
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do trânsito pela cidade e do acolhimento proporcionado a quem nela vem visitar fica 

explicita. Enquanto escutamos as andanças do artista plástico, nos é mostrado ima-

gens do bairro do comércio, que já foi cenário utilizado pelo documentarista em Boca 

do Inferno. Os casarões construídos ao longo dos séculos XVIII e XIX neste bairro não 

passaram pelo processo de revitalização proposto pelo governo do estado, pelo me-

nos não até 1995, quando foram feitas as filmagens de O Capeta Carybé.  

Certamente, foi o primeiro bairro que o artista tomou contato, ao ter atracado 

no cais do porto, próximo à mesma região. Cais do Porto, Ladeira do Taboão, Ladeira 

da Misericórdia, Feira do Sete, Igreja da Conceição da Praia, além dos casarões onde 

se estabeleciam as casas de comércio, são elementos que compõem a visualidade 

do bairro. É uma região de intensas trocas comerciais e de entrada e saída de pes-

soas. Então, é bastante representativo, sermos levados pelo documentarista a ver o 

bairro acolhendo Carybé e o artista iniciando seu percurso pela cidade por ele. Entre-

tanto, “Siri” não faz um diálogo com os personagens do Comércio. Seu destaque vai 

para a arquitetura, filmada em contra-plongeé162. Como podemos ver na Figura 17, 

parecem casarões fantasmas, alguns apresentando sinais de deterioração. Estes pla-

nos nos transmitem uma a ideia de uma imponência, de grandiosidade pretérita, em 

contraste com as condições do tempo presente ao documentário. Por que destacar 

prédios antigos? Por que não foi realizada uma abordagem mais abrangente do bairro, 

com planos mais abertos? Nos anos 1990, não contava apenas com prédios coloniais 

e novecentistas. Outros, com arquitetura mais moderna, já poderiam ter sido constru-

ídos, como por exemplo, o edifício do Instituto do Cacau inaugurado em 1936, que 

seguia os traços da arquitetura moderna de Alexandder Duddeus.  

 

                                            
162 É um movimento de câmera utilizado no cinema. É quando ela filme de baixo para acima, abaixo da 
linha dos olhos. 
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Figura 17. Planos que destacam a arquitetura do bairro do Comércio em Salvador 

 
FONTE: O Capeta Carybé, 1996 

 

 “Siri” buscou, entretanto, foi pelos prédios sobreviventes de um bairro que po-

deriam ter sido vistos por Carybé, em sua chegada. Isso nos aponta para a represen-

tação da cidade do Salvador como lugar do passado e bem localizado entre os séculos 

XVIII e XIX, ou seja, como se sua grandeza, riqueza e importância, estivesse locali-

zada em algum lugar do pretérito e que estivesse perdida no tempo presente. Faz 

sentido, assim, as escolhas por aquelas construções antigas, que historicamente, 

guardam registros de um período de crescimento econômico nunca mais repetido na 

história de Salvador. 

As figuras humanas, aparecem em poucos momentos da cena (Figura 18), 

como meninos correndo e um homem sentado, provavelmente um vendedor ambu-

lante esperando fregueses. Não nos é mostrado nem o rosto nem a voz desses per-

sonagens. Estas imagens também contrastam com ruas e becos desertos. Onde es-

tariam as pessoas que cotidianamente lotam o bairro do Comércio? Acreditamos que 

foi filmado num dia de domingo, quando as atividades comerciais não funcionavam. 

Esperava, dessa forma, o documentarista, captar os personagens do bairro e não as 

pessoas que estivessem de passagem? Se Salvador é uma cidade acolhedora e de 

trânsito, grande parte dessa representação deve-se à sua população, o que Odorico 

Tavares chama de “humanidade baiana”. Nesta cena, o documentarista não explora 

esta humanidade, preferindo apoia-se nas imagens que representam Salvador como 

um lugar passado, de uma grandeza perdida, utilizando para isso as construções dos 
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séculos XVIII e XIX, enquanto a narração em voz over destaca a cidade como espaço 

de trânsito e acolhimento. Mas, identificamos também, que ao mostrar a população 

soteropolitana, “Siri” construiu outra representação: do povo da cidade como negro, 

pobre e trabalhador. Vamos aprofundar isso um pouco mais à frente, quando formos 

falar da Feira de São Joaquim. 

Figura 18. Planos que destacam as ruas e pessoas no bairro do Co-
mércio 

 
FONTE: O Capeta Carybé, 1996 

 
Ainda seguindo a representação da cidade como lugar do passado, “Siri” tam-

bém passeia por outros lugares do bairro (Figura 19), quando mostra em contra-plon-

geé, o convento e igreja do Carmo, que fica na cidade alta, vista a partir da praça do 

Mercado do Ouro, e quando mostra, na mesma praça, uma criança, provavelmente 

em situação de rua, andando. Acreditamos que o documentarista insinua que o bairro 

tinha muitos Capitães da Areia, meninos em situação de rua do romance escrito por 

Jorge Amado em 1937. Além disso, ele quis fazer uma contraposição entre a riqueza 

da Igreja Católica e das elites enriquecidas da cidade, que habitavam a região mais 

alta, com a pobreza da população nos anos 1990. Aqui, em relação à população, “Siri” 

manteve o posicionamento de representá-la negra, pobre e trabalhadora. Também é 

possível perceber que as árvores impedem um olhar mais apurado para a arquitetura 

presente em volta da praça. Novamente, vemos aqui, mesmo que sejam imagens da 

década de 1990, “Siri” utilizando referências a uma Salvador pretérita, incluindo so-

brados e igrejas, deixando de evidenciar prédios de arquitetura moderna, inclusive, 

que existiam na década de 1930, primeiro momento do pintor Carybé em Salvador, 
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além de outros recursos que permitiam o acesso entre as duas cidades, como auto-

móveis e ônibus, por meio das estradas.  

 
Figura 19. Vista dos fundos da Igreja e do Convento do Carmo e da praça Mercado do Ouro 

 
FONTE: O Capeta Carybé, 1996  

 

Na Figura 20, o filme nos mostra as ladeiras (Montanha e Conceição da Praia) 

que ligam as duas partes da cidade antiga, inclusive um casal descendo a ladeira da 

Conceição, reforçando a representação do movimento pela cidade Tudo acompa-

nhando a narração em voz over do personagem Carybé, que nos informa pelo trânsito 

dele por estas ladeiras. Não são apenas lugares de passagem, também são lugares 

em que encontramos casas e estabelecimentos comerciais, muitas vezes, misturados 

em um mesmo sobrado. Trânsito e acolhimento, juntos e misturados. 

 
Figura 20. Planos que destacam as ladeiras da montanha e da Conceição da Praia 

 
FONTE: O Capeta Carybé, 1996 
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Os últimos elementos mostrados pelo documentarista nesta cena são a Igreja 

da Conceição da Praia e o Porto de Salvador (Figura 21). A primeira, filmada a certa 

distância, temos apenas um rápido vislumbre. Nenhuma menção à importante festa 

da Conceição foi feita pelo documentário. Novamente, reforça o argumento de que o 

documentarista construiu uma representação da cidade como lugar do passado. Já o 

cais é mostrado como local de chegada de Carybé em Salvador. Contudo, na década 

de 1990, este local era utilizado em grande medida como descarga de mercadorias, 

já pertencente à Companhia de Docas do Estado da Bahia (CODEBA). Mesmo neste 

plano, há ausência total de trabalhadores, como se a vida tivesse sido extinta dessa 

local. O Cais do Porto, mesmo assim, transmite a representada da cidade como terri-

tório de trânsito, de movimento, de entradas e saídas, chegadas e despedidas. 

 
Figura 21. Planos da Igreja da Conceição da Praia e do Porto de Salvador 

 
FONTE: O Capeta Carybé, 1996. 

 

Nesta cena inicial do documentário, três representações da cidade se interca-

lam a partir das imagens e da narração em voz over. A primeira é da cidade do Sal-

vador como território de acolhimento e de trânsito. Identificamos que ambas se en-

contram juntas. Entretanto, as imagens do bairro da década de 1990 nos apresenta 

outras representações. Quando destaca a arquitetura colonial e novecentista, o filme 

apresenta a representação da cidade como lugar do passado e da população como 

negra, pobre e trabalhadora. 

Não apenas o personagem Carybé comenta sua chegada à Salvador. No filme, 

outro personagem, Jorge Amado, também faz o mesmo. E os territórios mostrados 

mudam também. Há o deslocamento da região do Comércio para o Rio Vermelho e a 

Feira de São Joaquim. No filme, o personagem Jorge Amado comenta a vinda de 

Carybé para Salvador: 
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[...] esse senhor Carybé, pintor de tamanha fama por essas bandas do 
Brasil, no além-mar e nos cinco continentes [...]. Com o evidente intuito 
de confundir críticos de arte e enrolar biógrafos, foi nascer na cidade 
de Buenos Aires, capital da Argentina [...]. [...] depois de ter lido o ro-
mance “Jubiabá”, o dito cujo foi procurar na cidade da Bahia um bote-
quim de marítimos intitulado “Lanterna dos Afogados” e a moça Lindi-
nalva [...]. Na busca da “Lanterna dos Afogados”, de boteco em boteco, 
de castelo em castelo, o então jovem aedo, deslumbrado, encontrou 
sua pátria, enfeitiçou-se para sempre e alugou um quarto no Largo de 
Sant’Ana, no Rio Vermelho (AMADO, 2006, p. 10; p. 12). 

É falado que Carybé ao chegar em Salvador foi instalar-se em quarto alugado 

no bairro do Rio Vermelho e buscar uma referência de prostituta, como a personagem 

“Lindinalva” do romance Jubiabá, entre bares e casas de prostituição. Neste momento, 

vemos uma imagem direta de barcos de pescadores no mar da praia localizada no 

mesmo bairro. Pouco depois, mostra outros barcos. Em vários momentos do curta, 

nos são mostradas imagens de barcos de pescadores. O que estes símbolos, o bairro 

do Rio Vermelho e pescadores buscam representar? Antes de responder esta per-

gunta, alguns elementos ainda precisam ser analisados. 

Com esta questão em mente, vamos observar os planos que compõem a Figura 

22. Apesar disso, não nos é mostrado nenhuma atividade pesqueira na região, ne-

nhuma pessoa em evidência, apenas os barcos. Posteriormente, também nos é mos-

trado barcos de pesca colocados ao longo da Praia da Paciência. Aqui são imagens 

utilizadas para ambientar o espectador. Importante perceber, que a despeito da urba-

nização ao redor e de práticas industriais contemporâneas às imagens do filme, man-

tem-se as atividades de pesca artesanal. Podemos identificar também uma longa es-

trada margeando a praia (atualmente, formada pela rua da Paciência e pela Rua Gue-

des Cabral), além da presença de sobrados e dos fundos da Igreja de Santana, pró-

xima ao largo de mesmo nome. Percebemos aqui, novamente, a representação de 

Salvador como lugar do passado e como cidade do acolhimento e trânsito. Entretanto, 

de maneira muito sutil, este momento nos introduz, pela representação da cidade do 

Salvador como território de festa e como um grande terreiro. Antes de aprofundarmos 

isto, vamos acompanhar o documentarista em sua argumentação, pois depois do Rio 

Vermelho, ele vai adentrar o espaço das feiras livres, acompanhando o personagem 

Carybé em sua busca. 
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Figura 22. Planos com barcos de pescadores no mar e na praia da paciência no Rio Vermelho 

 
FONTE: filme O Capeta Carybe (1996)  

 

 

3.2.2 A Feira livre: A população da cidade do Salvador é negra, pobre e trabalha-
dora 

 

A humanidade baiana pouco explorada até aqui começa a aparecer com mais 

ênfase quando o documentário passa a mostrar planos de uma feira livre. Mesmo que 

tenha sido falado anteriormente, e para muitos passa despercebido, na fala do narra-

dor Carybé, já encontramos uma referência às feiras: 

O primeiro [desenho] que fiz foi o cais. Havia a feira do Sete e na Água 
de Meninos areais imensos. Ali, eu passava grande parte do dia dese-
nhando, vendo a cidade debruçada na encosta, deslumbrado com a 
luz (O Capeta Carybé, 1996) 

 Carybé, no livro Sete Portas da Bahia, faz menção à dois locais em que encon-

tramos feiras importantes para o abastecimento da cidade, localizadas no centro an-

tigo, a feira do Sete e a Feira de Água de Meninos, fechadas em 1934 e 1964, res-

pectivamente. Além destas, o comércio popular encontrava no prédio do antigo Mer-

cado Modelo, referência certa, pois lá tudo que se buscava, se encontrava. Contudo, 

uma grande baixa aconteceu com o incêndio do Antigo Mercado Modelo em 1969, 

após um incêndio que o destruiu completamente. Assim, a referência de feira livre e 

popular, que havia substituído as anteriores foi a Feira de São Joaquim, localizada em 

frente à igreja de mesmo nome (PAIM, 2005). 

A feira é espaço de abastecimento e de trabalho, mas também de sociabilidade. 

A forma como soteropolitanos adquirem os alimentos do dia-a-dia e dos rituais para 

os orixás. “Siri” começa esta parte da cena (Figura 23) destacando os alimentos que 
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podem ser encontrados na feira, como batata-doce, feijão, caju, quiabo e óleo de 

dendê. Estes alimentos faziam parte do dia-a-dia do soteropolitano, entretanto, o qui-

abo também é utilizado em rituais alimentares para os orixás, dentro do candomblé.  

 
Figura 23. Planos de alimentos vendidos na Feira de São Joaquim 

 
FONTE:O Capeta Carybé, 1996  

 

Além desse, uma barraca com bonecas também é mostrada. Acreditamos tra-

tar-se de artigo utilizado em rituais religiosos. Além disso, também é local de trabalho 

para parte significativa da população pobre da cidade. Aqui misturam-se trabalhadores 

informais, os chamados ambulantes, com carregadores, vendedores de jornais, pes-

cadores, entre outros. Como podemos ver na Figura 24, em outro plano, que destaca 

as vielas da feira, é quando observamos a “humanidade baiana” aparecer. Vemos 

vendedores de jornal e bananas, uma criança tomando banho, homens com sua ca-

miseta colocadas em cima do ombro esquerdo. O trabalho e a falta de recursos andam 

juntos neste local. 
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Figura 24. Planos que mostram as ruas da Feira de São Joaquim 

 
FONTE: O Capeta Carybé, 1996 

 

 Todavia, “Siri” quer nos levar pelos bares, pelos espaços de sociabilidades dos 

feirantes e dos frequentadores. Os bares mostrados (Figura 25) têm nomes que re-

metem às relações sexuais (“Bar Hora H”), os termos idiossincráticos da cidade para 

se referir à bebidas alcoólicas (“Água Dura”) e às relações estabelecidas com migran-

tes, representando o intenso trânsito e acolhimento de pessoas no lugar (“Bar Estaci-

ano Sergipe: amigos bahiano [sic] seja bem vindos”). Em todos os casos, as relações 

de trabalho e lazer, assim, encontram-se unidas, convivendo em um mesmo espaço, 

pois não há aquela divisão racionalista entre espaço da fábrica e espaço de lazer. Por 

exemplo, algum carregador, entre um serviço e outro, pode encontrar amigos, se atu-

alizar das notícias, comentar sobre ideias e fatos, enquanto toma uma bebida alcoólica 

(cachaça ou cerveja) ou até mesmo almoçando. 
Figura 25. Planos que destacam o nome dos bares na Feira de São Joaquim 

 
FONTE: O Capeta Carybé, 1996 

 

O documentarista também nos leva ao interior de um desses bares (Figura 26), 

com um movimento de câmera simulando a busca por algo, como a personagem 

Carybé em busca da personagem Lindinalva, onde podemos encontrar grande varie-

dade de bebidas sendo oferecida, mas com um destaque grande à uma marca de 
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cerveja (“Brahma”). Interessante notar, que o dono do estabelecimento é branco, en-

quanto que a maioria dos frequentadores mostrados é negra, nos colocando a repre-

sentação dos brancos enquanto proprietários e os negros enquanto trabalhadores. Ou 

seja, este espaço de acolhida e de trânsito que é o bar das feiras, espaço resultado 

da mistura entre trabalho e lazer, representa a cidade do Salvador como território de 

pessoas negras, que são pobres, mas trabalhadores. 

 
Figura 26. Planos interiores de um bar na Feira de São Joaquim 

 
FONTE:O Capeta Carybé, 1996  

 

Além do bar como espaço de sociabilidade e lazer, o documentário também 

mostra outras práticas que reforçam a representação da feira enquanto um espaço 

que mistura trabalho e lazer da população negra, pobre e trabalhadora. Na mesma 

cena nos é mostrada uma partida de dominó (Figura 27), com planos muito fechados, 

nas mãos misturando as peças do jogo e nos rostos dos jogadores. No desenho 

abaixo, encontramos o mesmo jogo de dominó no livro Sete Portas da Bahia, sendo 

jogado próximo à rampa do Mercado modelo antigo. Também vemos a combinação 

num mesmo espaço de trabalho e lazer. Identificamos que entre o artista plástico e o 

documentarista a permanência deste tipo de representação da população da cidade. 

 A feira, assim é um espaço de encontros, de trânsito, de mistura entre trabalho 

e lazer. Realmente, lá poderia se encontrar de tudo, passar o dia e não apenas alguns 

momentos. Interessante notar que essas representações da população soteropolitana 

da feira, negra, pobre e trabalhadora, também nos informa das condições sociais da 

população e não apenas a seus aspectos culturais.  
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Figura 27. Planos de um jogo de dominó no filme e desenho de jogo de dominó em Sete Portas da Bahia 

 

 

 
FONTE: O Capeta Carybé, 1996; CARYBÉ, 1976, p. 249.  

 

A cena em que mostra a visão da personagem Jorge Amado da chegada de 

Carybé à Salvador nos apresenta novas representações da cidade, sendo que explora 

bastante o olhar dele para a população soteropolitana. “Siri” valorizou os aspectos 

humanos e a vivacidade de uma feira soteropolitana, ao mesmo tempo que dava des-

taque a falta de estruturas destes espaços, destacando o lado social da “humanidade 

baiana” presente naquela região. A cidade do Salvador é representada como território 

da mistura, neste caso, entre trabalho e lazer. Ambas as atividades não são vistas 

como dissociadas, pois se complementam no espaço na feira. Além disso, a popula-

ção soteropolitana é representada como negra, pobre e trabalhadora, apresentando 

uma camada social às imagens. 
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3.2.3 Carybé como patrimônio, acervo e memória da cidade do Salvador 
 

Na cena seguinte são exploradas duas características do personagem Carybe: 

suas andanças pela América Latina e as principais características de sua obra. Na 

primeira parte, é interessante notar, que por um breve instante, o elemento indígena 

vai aparecer no documentário. Segundo o narrador Jorge Amado: 

Antes de aportar na Bahia, Carybé vivera “muchacho latino-ameri-
cano”, vagabundo nos Andes, aventureiro na Bolívia e no Peru, músico 
em orquestra de mariachis no México onde se viciou em tacos, tama-
les e criadillas. Usava sombreiros, vestia bombachas e pintava as fes-
tas dos índios e cenários de montanhas e vulcões (AMADO, 2006, p. 
15) 

 Contudo, esta cena do documentário nos apresenta o indígena como algo do 

passado, principalmente quando relacionado à história do Salvador. Quando passa a 

bordar as características da arte de Carybé, uma obra mostrada pelo documentário 

chama nossa atenção: Fundação da Cidade do Salvador (1978). Neste mural, o artista 

plástico Carybé, buscou mostrar momentos importantes que remetem aos tempos ini-

ciais da cidade. Entretanto, quando vistas pelas lentes do documentarista, esta obra 

não destaca os indígenas presentes na obra. Na Figura 28, podemos ver os planos 

selecionados da obra na ordem em que aparecem no filme. Um plano geral, inicia nos 

situando sobre a disposição dos elementos no mural. No plano seguinte, vemos um 

trecho da primeira missa, com os indígenas assistindo à celebrados deslumbrados. 

Nos dois planos seguintes, vemos de relance os conflitos, com um português sendo 

atingido por uma flecha e homens em cima de cavalos lutando entre si. Não conse-

guimos perceber, que o primeiro conflito foi entre portugueses e indígenas (conflitos 

no litoral) e entre portugueses e vaqueiros (conflitos no Sertão). Termina com as ima-

gens de Tomé de Souza e do bairro do Comércio. 
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Figura 28. Planos da obra Fundação da Cidade do Salvador 

 
FONTE: O Capeta Carybé, 1996. 

  

Trata-se de momento que mostra o contrário do que se deseja representar. 

Enquanto que na cena inicial do documentário a cidade é vista como acolhedora a 

todos os viajantes, Fundação da Cidade do Salvador destaca os primeiros embates 

entre portugueses e indígenas. Podemos perceber o conflito centralizado no imenso 

mural. No filme, não é mostrada em detalhes a parte dos indígenas agressores, mas 

os portugueses sendo agredidos. O destaque é dado à representação da primeira 

missa, onde os indígenas encontram-se ordenados e submetidos à fé cristã, que foi o 

resultado do projeto de colonização, como da figura de Tomé de Souza, representado 

segurando seu famoso regimento, que deu origem à cidade. “Siri” pretende manter 

coerente a representação da cidade enquanto espaço de acolhimento, de trânsito e 

de mistura, contudo podemos perceber um nítido mal-estar aqui, pois historicamente, 

a cidade se construiu em alicerces de conflito, guerra, extermínio da população indí-

gena. Não se pode negar esta história. Mas, aqui também, trata-se estes fatos como 

coisa do passado, pois no final é mostrado o casario do comércio visto à partir do forte 

de São Marcelo, ou seja, volta-se aquela representação da cidade acolhedora e de 

trânsito, localizada no passado. 

Uma outra representação que começa a tomar corpo nesta cena é de Carybé 

sendo patrimônio, memória e acervo da cidade do Salvador. Ao abordar a arte dele, o 

narrador Jorge Amado nos informa que: 
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No Brasil de Hoje, Carybé é a maior vocação de muralista que se co-
nhece. Todo o seu trabalho é gráfico e escultórico. Ele trabalha com a 
linha, com os volumes e com o espaço. Para entender Carybé, é ne-
cessário aceitar uma antiga função do artista, contar e registrar o coti-
diano. Carybé não faz arte para poucos, mas poucos artistas brasilei-
ros terão tantos símbolos e fabulário narrativo capaz de comover a 
população. Ele é um artista difícil, que apresenta o paradoxo de ser 
popular, pois trabalha com símbolos universais e narrativos e não so-
mente com a perspectiva cultural e fria (KLINTOWITZ, 1973, p.224)  

Identificamos aqui uma das principais características representadas do artista 

quanto à sua relação com a cidade: como síntese dos contrários. Ele se utiliza do 

repertório popular identificado em suas andanças pela cidade e sua vivência com as 

pessoas para recriá-las como desenhos, pinturas e esculturas. Seu trabalho pelo re-

gistro do cotidiano de trabalho, lazer, das religiões constituiria no principal valor do 

artista e sua obra. Assim, esta informação será resgatada ao longo do filme, principal-

mente quando se for abordar a morte da Bahia.  

 

3.2.4 Salvador como uma cidade sincrética 
 

Na cena seguinte, o documentário aborda sobre o sincretismo religioso. Quem 

nos introduz ao assunto é a narração do personagem Carybé: 

Tudo está alinhavado, tudo surge do seu bojo mágico com grossas 
raízes, profundas raízes que se alimentam de rezas, ladainhas, orikis, 
alujás, farofas de azeite o ano todo, trêmula luz de vela nos altares e 
água fresca nas quartinhas dos pejis. Tudo misturado! (CARYBÉ, 
1976, p. 14) 

Para ele, a relação entre os orixás e a cidade era total, sendo eles as forças 

que controlavam os homens e mulheres, moldando seus corpos e seus comportamen-

tos. Em outro momento, o artista plástico destaca o sincretismo entre candomblé e 

catolicismo, destacando, acreditamos, a mistura entre religiões, o que já vimos, não 

ser uma manifestação sincréticas, apenas uma estratégia de resistência. O artista 

plástico põe em evidência santos, alimentação e elementos que pertencem a ambos 

os rituais: 

Há muita confusão aqui, Senhor! Os sinos badalam nas torres cor de 
osso, São Lázaro come pipocas, há anjos de madeira com asas de 
arara e oxês escuros empapados de azeite. Incenso, mirra, ouro e 
mungunzá; ouro nas farofas e nas enlouquecidas naves barrocas, 
mirra e incenso não faltam, estão no ar transparente, nas brisas que 
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vêm de tão longe, no aromado passar de uma crioula. (CARYBE´, 
1976, p. 16) 

Quando falamos da feira de São Joaquim, apontamos o primeiro movimento 

que indicava a representação da cidade do Salvador como o território da mistura. En-

quanto lá, enfatizamos a relação entre trabalho e lazer, aqui os elementos que se 

misturam têm a ver com o ambiente religioso. O primeiro plano enfatiza justamente 

isso, quando vemos detalhes da Barraca Rosas de Iansã. O filme aproxima-se do 

interior do estabelecimento, onde podemos ver imagens de santos católicos com ori-

xás (Figura 29).  

 
Figura 29. Planos da Barraca Roda de Iansã 

 
FONTE: O Capeta Carybé, 1996. 

 

Novamente, “Siri” apenas introduz elementos de coisas que ele vai explorar 

mais à frente. Ao destacar que a cidade de Salvador é um território de sincretismo 

religioso, aponta certamente quais são as partes que se misturam: o candomblé e o 

catolicismo. Depois disso, o filme dirige nossa atenção para outra representação: a 

mistura de pessoas que compõem a humanidade baiana. Segundo o narrador Carybé: 

A Bahia, cidade gorda, está debruçada sobre o mar, fingindo não sa-
ber de nada, tomando a fresca, vendo a Lua se escamando na maré 
de enchente, vendo a descaração na Ladeira da Montanha.(CARYBÉ, 
1976, p. 14). 

Enquanto o narrador passa suas informações, nos é mostrado uma tela de 

Carybé, A Mulata Grande III (1980), como podemos ver na Figura 30. Aqui, vários 

personagens podem ser vistos, como capoeiristas, pescadores, orixás (como Exú e 
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Oxum), santos católicos (como Nossa Senhora da Conceição da Praia), filhas-de-

santo, lavadeiras, sambistas e mulheres, muitas mulheres, de todos os tipos. Mulheres 

trajadas com vestido e despidas. Uma em espacial, está deitada contemplando tudo 

a sua volta. Na fala do narrador personagem, a grande mulata é considerada como a 

Ladeira da Montanha. Entretanto, acreditamos que esta imagem busca representar 

Salvador e sua população por meio da alegoria da Mulata deitada. Assim, Salvador é 

representada como uma cidade sincrética onde os contrários se misturam, além de 

caracterizar sua população como negra. 

 
Figura 30. Plano da obra no filme e imagem da pintura A Mulata Grande III (1980) 

 
FONTE: O capeta Carybé, 1996;ARAÚJO, 2009, p. 37) 

 

3.2.5 As mulheres soteropolitanas: A população da cidade do Salvador é sen-
sual por natureza 

 

Depois desta cena, a próxima vai aproveitar a imagem da grande mulata para 

abordar as mulheres baianas. O narrador personagem Jorge Amado vai dar o tom 

desta fala: 
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Num deslumbre de volumes e de cores, as mulheres baianas, mesti-
ças de todos os matizes, são carne e sangue da criação de Carybé 
(AMADO, 2016, p. 44). Ei-las lavando roupa, tomando banho nas 
águas mansas do rio, águas de Oxum, reparem na bunda igual ao 
mapa múndi da mulata que está na ponta à direita: em matéria de 
bunda de mulher, Carybé é autoridade máxima, absoluta. (AMADO, 
2006, p. 46) 

Ao invocar os desenhos das mulheres, o filme trabalha com outra importante 

representação da cidade do Salvador e seus habitantes: a sensualidade. Esta, não 

seria considera como uma característica temporária, e sim, faria parte do cotidiano 

das pessoas. Na Figura 31, conseguimos visualizar melhor esta ideia, quando temos 

um grupo de lavadeira com “trouxas” de roupa da cabeça. Os corpos das mulheres 

têm suas curvas acentuadas, principalmente devido à sua roupa estar colada aos seus 

corpos, provavelmente ainda milhadas do lidar com a água. 

 
Figura 31. Lavadeiras (1980) 

 
FONTE: AMADO, 2006, p. 47 

 

Assim, os habitantes da cidade acumulariam mais uma representação às já 

apresentadas. Além de negros, pobres e trabalhadores, estes seriam também sensu-

ais. Contudo, não podemos deixar de destacar que apesar dos homens serem sensu-

ais também, foi o corpo de mulheres que foram utilizados no filme. A representação 

das mulheres nos romances amadianos são ponto controverso. Existe parte da crítica 

que entende que o autor é racista e machista, reforçando estruturas do patriarcado, 

em que perceber as mulheres como objetos sexuais. Agora, existe outra parte da crí-

tica literária que entende de forma mais complexas as representações das mulheres 

da obra amadiana. Muitas vezes, elas desafiam as normas sociais, como Gabriela e 
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Dona Flor, sendo exemplo de posturas que contestariam o patriarcado, como a opção 

pelo não casamento, pela profissionalização, e até mesmo pelo poliamor. Evidente-

mente, trata-se da crítica mais recente, aquela que procura revisitar a obra amadiana. 

 

3.2.6 Os pescadores: a cidade da Bahia como síntese entre o artístico e o po-
pular 

 

Na cena seguinte, “Siri” aborda a relação entre Carybé com populares e outros 

artistas. Pela sua fala, fica claro que a projeção das artes plásticas na década de 1950, 

deveu-se da interação destes intelectuais com o povo. Aqui, é resgatada uma repre-

sentação que apareceu anteriormente, quando se falou sobre a arte de Carybé: que 

o valor de seu trabalho se deveu ao registro do cotidiano da população, só possível 

pela interação entre o artista e o povo. No caso desta cena, ele pensa a relação destes 

sujeitos a partir dos laços de amizade. O narrador Carybé esclarece que: 

Já tinha amigos, Manoel dos Reis, João Borges, Mestre Bimba, 41 
(carregador do porto). Depois, veio Grandão, morava na pensão de 
Rosa Batatinha de fronte à loja do santeiro Alfredo Simões. Com Mario 
Cravo, Jenner Augusto, Genaro, Mirabeau e Carlos Bastos, unidos a 
um grupo de arquitetos e escritores, conseguimos que as artes baia-
nas ganhassem âmbito nacional e internacional. E, assim, fica ficando, 
hoje tenho a honra que a Bahia me acolhe em seu seio como seu filho 
legítimo. 

Aqui, fica mais explicita uma representação continuamente trabalhada por “Siri” 

ao longo do filme, a da cidade de Salvador como espaço de acolhimento. Este acolhi-

mento, no caso, se deu através das amizades, tanto com pessoas “do povo” quanto 

por outros artistas e intelectuais. Assim, fica claro que nesta cena, “Siri” nos apresenta 

a uma nova representação da cidade do Salvador: enquanto espaço de integração 

entre o popular e o não popular, no caso, composto por artistas e intelectuais.  

As imagens desta cena (Figura 32) nos apresentam outras informações para 

além da narração. É mostrado, entre outras coisas, um grupo de pescadores costu-

rando rede, conversando, voltando para a praia, terminando a pescaria. Aparente-

mente, a analogia com o que é feita com Carybé e seus amigos também sendo “pes-

cadores de imagens de Salvador”. Contudo, conforme já vimos anteriormente, muitas 

representações continuam a ser reiteradas, principalmente a que considera a popula-

ção da cidade do Salvador enquanto negra, pobre e trabalhadora. Já vimos os feiran-

tes, agora nos é mostrado pescadores. Também, a figura do pescador é bastante 
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utilizada ao longo de todo o documentário, em planos rápidos ou como é o caso, numa 

cena mais longa. 

Já na Figura 32, tentamos demonstrar uma montagem paralela entre uma obra 

que Carybé com imagens em encenação direta de pescadores: quando em um plano 

mostra um detalhe de uma obra de Carybé e em outro plano mostra uma imagem 

direta corresponde. Em nenhum momento do filme, eles são identificados, muito me-

nos nos agradecimentos. Por que “Siri” não realizou a identificação destes “figuran-

tes”? Por estes homens não têm um nome, já que não podem ter voz, nem história, 

como o que está sendo feito com Carybé? Fica aqui um processo de generalização 

muito ruim, como se os grupos populares não tivessem história, nem cultura própria, 

para além das narrativas de Jorge Amado e Carybé. 

Assim, os pescadores formam uma categoria genérica, apenas apreendidos pelo dis-

curso do filme. Nesta cena, ele mostra detalhes de elementos da pesca do xaréu e 

imagens de pescadores trabalhando no tempo presente. Nem é mostrado para os 

espectadores se os pescadores conseguiram pegar algum peixe. E os pescadores 

apenas pescavam? Eles não faziam mais nenhuma atividade? A nosso ver, “Siri” 

transforma os pescadores em simples trabalhadores, não os articulando a uma com-

plexa trama histórica e cultural, em que estes poderiam ser capoeiristas, vendedores 

ambulantes ou filhos-de-santo. Este é mais um elemento que nos transmite a repre-

sentação da cidade enquanto lugar do passado e dos soteropolitanos negros, pobres 

e trabalhadores. Enquanto isso, mostra Carybé enquanto um personagem que faz a 

interação entre os populares com artistas e intelectuais, sendo a cidade palco desta 

mistura entre povo e arte.  

Esta cena, que utiliza os pescadores, nos indica um tema importante da relação 

entre Carybé e a cidade do Salvador: o mar. Importante não apenas para a exploração 

econômica, como na pesca e nos transportes, mas também como objeto de culto do 

candomblé (Yemanjá) e da Igreja Católica (Nosso Senhor dos Navegantes, Nossa 

Senhora da Conceição da Praia). O mar representa o trânsito, o movimento entre os 

lugares, tanto de fora para dentro da cidade do Salvador, quanto internamente. Na 

cena seguinte, esta representação foi melhor explorada. Este trânsito é bem explorado 

pela fala do personagem de Jorge Amado163: 

                                            
163 Jorge Amado, o romancista, destaca em duas obras este trânsito: Mar Morto e Jubiabá. 
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Figura 32. Planos que mostram o Jogo entre pescadores na obra de Carybé os pescadores capturados em filmagem 

 

 

 

 

 
FONTE: O Capeta Carybé (1996)  
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Filho bem-amado da cidade do Salvador, Carybé está espalhado nas 
águas da Bahia de todos os Santos, nos limites do recôncavo e das 
terras de aioká. Navega em ventre e flor de Yemanjá. É o mestre do 
mais valente saveiro na madrugada, o primeiro na jangada do xaréu, 
puxador de rede e de cantiga. Sobrevoa a cidade e habita suas pro-
fundezas (AMADO, 2012, p. 180) 

Dessa forma, o filme induz a ideia de uma personagem que transita por várias 

regiões da cidade, principalmente através das águas, que aqui podem significar as 

ruas, ladeiras, vielas, por onde as pessoas transitam, o que demonstra a intensa rela-

ção simbólica entre a cidade com o mar e as águas que a circundam. Associada ao 

mar, temos o elemento dos pescadores, negros, pobres e trabalhadores. Contudo, um 

elemento pode passar desapercebido: a relação dos pescadores com Yemanjá. Na 

Figura 33, percebemos a orixá das águas salgadas no quadrante esquerdo superior. 

Este indício nos aponta a relação entre a cidade, seus habitantes e a religião. 

Entretanto, nestas imagens (Figura 31 e 32), e em outras ao longo do docu-

mentário, apesar de encontrar a associação entre pescadores e Yemanjá, não encon-

tramos a associação entre a pesca e a festa. Estas associações são extremamente 

importantes, pois também refletem na forma como as representações são construídas 

pelo documentário. A pesca do xaréu era considerada uma festa popular uma vez que 

envolvia músicas (cânticos), ritmo e religião. Nenhum desses elementos são explora-

dos por “Siri”. No entanto, encontramos separadamente no filme a presença de mú-

sica, dança e da religião, o que nos leva a questionar o porquê do documentarista não 

ter mostrado uma festa popular para dialogar com a obra de “Siri”. Além disso, ne-

nhuma sociabilidade recente, como o mercado do peixe, onde pescadores vendiam 

pescado, além de pratos prontos para moradores e turistas, foi mostrado. O que nos 

leva a especular uma característica deste documentário que pode parecer contraditó-

rio, que é ser contra atividade turística, chocando-se diretamente com a representação 

criada pelo próprio documentário como uma cidade acolhedora e de trânsito. 
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Figura 33. Vila de pescadores 

 
FONTE: O Capeta Carybé, 1996. 

 

Já “Siri” destaca apenas os aspectos cotidianos do trabalho dos pescadores, 

como costurar a rede, voltar para a praia, guardar os instrumentos de trabalho. Entre-

tanto, utiliza uma obra de Carybé que valoriza a pesca do xaréu, uma manifestação 

cultural pouco evidente nos anos 1990. Acreditamos que isso indica a representação 

da cidade como um lugar do passado, ao apoiar-se em prática não mais corriqueira, 

como era na década de 1950, por exemplo. Ao utilizar estes quadros e trazer à tona 

esta memória, o documentário realiza processo similar aos pescadores, que enquanto 

cantavam ao puxar a rede, reviviam os tempos passados. Assim, percebemos aqui, a 

noção da cultura local enquanto uma experiência pretérita, já finalizada, só possível 

de ser revivida pelas lembranças deixadas pela obra de Carybé, que passa a ser re-

presentada como patrimônio, memória e acervo da cidade do Salvador.  

 

3.2.7 Festa de Yemanjá: Salvador como uma cidade maternal e festeira 
 

Ainda sobre o Rio Vermelho, não apenas existe uma associação forte do bairro 

com os pescadores, mas também com a festa de Yemanjá. Esta orixá, a despeito de 

quaisquer outros, tem uma presença marcante em todo o documentário, a começar 

pelos créditos iniciais, quando “Siri” reproduz uma imagem presente no livro homô-

nimo. No final do livro, há a inserção de uma escultura em madeira intitulado Ie-

manjá164. Esta estátua destaca a representação da orixá no fundo do mar, entre os 

peixes, segurando um espelho numa mão (Abebé), uma concha na outra e em seu 

                                            
164 Esta obra tem uma concepção muito parecida com a Iemanjá que está presente no Mural dos Orixás 
(1968-1969), 27 esculturas produzidas em madeira, contendo a representação dos orixás e entidades 
mitológicas do repertório afro-baiano.  
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ventre os outros orixás sendo gestados. Na Figura 34, buscamos representar a ima-

gem e sua inclusão no filme. Interessante notar que “Siri” escolhe esta obra de Carybé 

para apresentar seu nome no documentário. Acreditamos que também ele coloca o 

culto das águas como um aspecto importante da cidade, uma vez que Salvador tem 

historicamente uma relação de dependência com as águas do mar (comércio e tráfico 

transatlânticos) e dos rios (relações com as cidades do recôncavo baiano). 

 
Figura 34. Iemanjá (1968) acompanhada do plano com a escultura em O Capeta Carybé (1996) 

 
FONTE: (AMADO, 2006, p. 57; O Capeta Carybé, 1996) 

 

A ideia presente no livro e nesta escultura é de Yemanjá como mãe dos orixás 

e de todos os soteropolitanos. Outra característica que indica a maternidade e para a 

fecundidade são os seios volumosos. Assim, a festa de Yemanjá teria um efeito po-

deroso por toda a cidade. A representação do acolhimento, aqui, ganha uma nova 

camada, a da cidade mãe, maternal, que acolhe todos os seus filhos. 

Neste momento, consideramos importante divagar não apenas sobre a figura 

de Yemanjá, mas também de sua festa, uma vez que existe um poderoso senso co-

mum que desconhece a função das festas para a sociedade soteropolitana, deixando 
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margem para uma série de equívocos165. Afirmamos anteriormente que no documen-

tário não havia uma associação direta entre pesca e festa, apesar dos elementos fes-

tivos comporem o documentário. O que pode parecer confuso para uma pessoa que 

não compreende o contexto histórico-cultural da cidade. Festa para alguns pode ser 

sinônimo de carnaval, de farra, de diversão. Entretanto, este é apenas um elemento, 

o mais superficial. 

As festas, podem ser consideradas, sob um ponto de vista, como evento alie-

nador, contrários às relações de trabalho, coisas de pessoas avessas ao labor e à 

produtividade. Sob outro ponto de vista, as festividades são espaços de sociabilidade, 

ligações performáticas do presente com o passado, rituais de continuidade e atualiza-

ção das tradições. Também podem ser consideradas espaços de resistência às opres-

sões políticas, econômicas e sociais (CASTRO JÚNIOR, 2010, p. 54-55). Ao abordar 

a participação das classes populares nas festas, Paulo Cesar Miguez de Oliveira des-

taca que 

dentro de limites estreitos e de espaços reduzidos e mesmo, muitas 
vezes, sob intensa perseguição e repressão, a sabedoria das classes 
populares nunca deixou de acionar estratégias e táticas de participa-
ção no mundo da festa que, a exemplo da religião, acabou por trans-
formar em território de resistência e continuidade culturais desses se-
tores sociais (OLIVEIRA, 2002, p. 84). 

Para este autor, as festas baianas, sofreram a influência de vários matizes. Nos 

séculos XVII e XVIII, encontramos a influência da estética barroca166, que incentiva as 

atrações de rua, teatros, festas públicas espetaculares, além da poesia de Gregório 

de Matos. Segundo ele, 

                                            
165 A noção equivocada de que “baianos” são festeiros e preguiçosos.  
166 O barroco é um conceito extremamente difícil de ser formulado. Geralmente associado às artes 
formais, como Arquitetura e Escultura, também está presente nas letras e na pintura. Falar de uma 
cultura barroca fora destes espaços é considerado contraditório. Seguimos o que Paulo Cesar Miguez 
Oliveira formula, quando afirma que o barroco é extravagante, confuso, bizarro, irregular, caprichoso. 
Compõe um quadro em que estavam sendo realizadas rupturas no panorama artístico europeu do sé-
culo XVII. O barroco foi fruto de um período de crise, com o declínio dos valores medievais, onde novas 
ideias passam a prevalecer sobre a Natureza, o Universo e o Ser Humano. A obra de arte barroca, 
assim, vai privilegiar a assimetria, o desequilíbrio, a surpresa, recusando toda ideia preconcebida. Há 
também a valorização da liberdade criadora e o relativo em detrimento ao absoluto. Põe em evidência 
os jogos de prazer, a utilização de uma relação tensa entre criadores e consumidores de arte, em que 
os sentidos humanos são valorizados. O autor termina sua conceituação expondo que a obra de arte 
barroca é uma obra aberta, intratextual (com seu adensamento metafórico, de paranomásias, repleto 
de palavras raras, de construções verbovisuais, neologismos e colagem de múltiplos registros discur-
sivos) e intertextual, onde há a utilização de paródias e citações (OLIVEIRA, 2002, p. 84-86) 
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Com efeito, entre nós, o barroco tomou posse dos espaços exteriores. 
Fez folia na rua em meio às suas sinuosas procissões, seus carros, 
alegóricos, sua pompa efêmera. Não é por outra razão que Pierre Ver-
ger, por inspiração de Roger Bastide, vai batiza-lo de “barroco de rua”. 
Portanto, um barroco que, mais que uma forma de arte, representava 
uma forma de vida, um “jeito de corpo” (OLIVEIRA, 2002, p. 88). 

Essa forma de vida barroca estaria presente nas festas e sua tendência de ir 

para os espaços públicos. Conjuntamente à estética barroca, que foi a influência luso-

católica na cidade da Bahia, ainda nos séculos XVII e XVIII, temos a presença de 

vários cultos africanos chegados a partir do processo da escravização. Introduzidos 

em um contexto de trabalho compulsório, os africanos utilizaram as festas como es-

paço de ressocialização, isto é, de recriação de laços sociais, e reterritorialização, 

estabelecimento de novas referências geográficas, tanto do ponto de vista físico, 

quanto do ponto de vista simbólico. Os primeiros africanos trouxeram consigo o reper-

tório guiné167, nos séculos XVI e XVII. Posteriormente, durante todo século XVII, foram 

os africanos bantos168, vindos do Congo e de Angola. E, entre finais do século XVIII 

até a metade do século XIX, os iorubás169, povos que vivam entre a Costa da Mina e 

a atual baía do Benin (OLIVEIRA, 2002, p. 96). Todos estes povos, principalmente 

bantos e iorubás, estabeleceram uma relação muito próxima entre festa e religião, 

com a utilização de batuques e danças, presentes em ambas as atividades. 

Voltando às festas na Coleção Recôncavo/Sete Portas da Bahia, Carybé esco-

lheu quatro grandes festividades: Pesca do Xaréu, Conceição da Praia, Festa de Ye-

                                            
167 Guiné é um nome genérico, que na verdade, abarca uma variedade de povos e culturas. No século 
XVI, os europeus davam este nome à costa ocidental de África, que se desdobrava ao norte da linha 
equatorial. Segundo Antonio Risério, em 1580, viviam na cidade da Bahia entre três e quatro mil escra-
vos da Guiné, numa população total de quinze mil habitantes (RISÉRIO, 2004, p. 159) 
168 Bantu também se constituiu em termo genérico indicando um conjunto de povos com mesmo tronco 
linguístico. O linguista Wilhelm Heinrich Immanuel (1827-1875) foi o responsável pelo estudo e disse-
minação do termo. Ba-ntu significa “os homens”, plural de ma-ntu (RISÉRIO, 2004, p. 159). Segundo 
Antônio Risério, entre os pesquisadores da diáspora africana há uma certa discriminação para com a 
pesquisa da influência bantu na formação baiana, uma vez que, a ação do tempo fez com que estes 
povos se misturassem, diluindo suas características culturais (RISÉRIO, 2004, p. 162). Para Paulo 
Cesar Miguez de Oliveira, “com sua língua, sua religião, seus costumes, os bantos vão dar forma e 
conteúdo a um exuberante mundo cultural que vai correr paralelo àquele da elite escravocrata da soci-
edade colonial, marcando forte e fundo a vida baiana (OLIVEIRA, 2002, p. 64). Além da língua, os 
bantos também influenciaram o surgimento do samba, da umbigada, da capoeira, da cuíca, do berim-
bau e do candomblé (chamados por eles de terreiro de “inquices”) 
169 Da mesma forma que as denominações guiné e bantu, os iorubas designam uma variedade de 
povos. Na Bahia, foram conhecidos como nagôs e jejes. Como sua chegada foi mais recente, muito se 
fala sobre a influência ioruba na história e na cultura baiana. Do ponto de vista religioso, sua principal 
influência foi a construção dos terreiros de candomblé, como veremos mais adiante. 
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manjá, Festa do Bomfim. A primeira, trata-se, na verdade, da puxada da rede, mo-

mento em que os peixes, xaréu, são retirados do mar170. Os pescadores aproveitavam 

este momento para festejar. Somente a última etapa da pesca, a puxada da rede do 

xaréu, é que se constituiu em festa popular. No prefácio de Pesca do Xaréu, escrito 

por Wilson Rocha, encontramos a seguinte descrição da festa: 

Entre os muitos aspectos do seu folclore, em que a Bahia permanece 
viva e por vezes misteriosa, solicitando estudo, pesquisa e interesse 
artístico, está um dos seus episódios mais ricos e emocionantes, tal-
vez o que revela com maior nitidez a pura beleza da vida do seu povo. 
Povo marítimo e essencialmente místico. É o ciclo do xaréu. Em de-
terminada época, a sua pesca é realizada na praia, com gigantesca 
rede de arrasto. Ação conjunta e tradicional dos pescadores negros da 
Bahia, numa revivescência de ritos africanos, com expressões de 
dança, mímica, poesia e canto” (ROCHA, 1955, p. 3, grifos nossos) 

Percebemos neste trecho, que a puxada de rede era considerada uma mani-

festação popular que mantinha vida uma determinada Bahia, que não é melhor discu-

tida pelo autor. Isso já nos aponta uma certa idealização, que parte justamente do 

contato do intelectual com a manifestação cultural. O segundo ponto também apre-

senta generalizações, ao afirmar que a pesca do xaréu revive aspectos de ritos afri-

canos, sem especificar quais. Seriam ritos bantos, oriundos das “inquices”171? Seriam 

tradições nagôs? Concordamos com Julio Braga quando afirma que este texto apenas 

se prende aos aspectos folclóricos, em prol de uma análise mais etnográfica e histó-

rica da puxada de rede (BRAGA, 1970, p. 44-45). É desse repertório afro-luso-barroco 

que surge a noção soteropolitana de festa172. Portanto, uma outra representação da 

cidade surge: a de Salvador como território de festas.  

E como Yemanjá e sua festa apareceram no documentário? Já vimos acima, 

um trecho em que aparece o bairro do Rio Vermelho, incluindo o largo de Santana e 

sua igreja, além da praia da paciência, locais onde se passa a festa. Entretanto, ne-

nhum sinal é mostrado no documentário, nem imagens que nos remetam ao 2 de 

fevereiro. Já na Figura 35, mostra uma comparação entre o plano da Igreja de Santana 

cm o desenho presente no livro Sete Portas. 

 

                                            
170 Segundo Julio Braga, os africanos (não especificou quais) foram os primeiros pescadores de Xaréu 
(BRAGA, 1970, p. 43). 
171 Conjunto de práticas religiosas bantos que deram origem ao Candomblé. 
172 Veremos mais adiantes que este repertório também contribuiu na formação da noção do sincretismo 
religioso. 
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Figura 35. Plano com Largo de Santana e sua igreja 

 
FONTE: O Capeta Carybé, 1996; CARYBÉ, 1976, p. 197 

 

Duas características nos chamam a atenção. A primeira é referente ao pro-

cesso de urbanização do bairro, que agora conta com duas estradas asfaltadas. Esta 

região foi transformada em espaço de visitação turística. Diferente de 1938, primeira 

vez de Carybé em Salvador, e de 1950, do lançamento do caderno Festa de Yemanjá, 

nos anos 1990 o bairro passava por um processo de revitalização, e cada vez mais 

estava sendo habitado por uma classe média enriquecida, além de predomínio de 

hotéis e espaços para lazer dos visitantes. Neste momento, há muitos sobrados em 

situação de abandono, que com o tempo foram “revitalizados” e entregues à iniciativa 

privada. Dificilmente outro estrangeiro conseguiria alugar um quarto neste novo bairro 

do Rio Vermelho, mas certamente uma coisa ainda encontraria: a festa dedicada à 

orixá do mar. Segunda característica é justamente este: a atmosfera da festa. En-

quanto Carybé nos mostra um largo preparado para acolher a festa, com suas barra-

cas e o trânsito das pessoas, “Siri” apenas nos mostra um dia corriqueiro, sem quais-

quer marcas de preparação para uma festa, como fogos, bandeirolas, barracas na 

rua. O que nos leva a pensar: Porque “Siri” não fez nenhuma menção direta à festa, 

dita popular, nem mostrou as obras de Carybé que retratam esta manifestação cultu-

ral? Ele reforça na arquitetura uma representação de Salvador como lugar do pas-

sado.  

Posteriormente (Figura 36), “Siri” dialoga com outra dimensão de Yemanjá. Em 

um breve momento, vemos um barco aproximar-se do pequeno cais no dique do To-

roró, com dois pescadores a bordo, enquanto outro contempla a ação. Nele, podemos 
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ver duas referências ao culto às águas: a palavra Oxun Maré173 e a imagem de Ye-

manjá na outra ponta. É um tipo de influência típica do ciclo do Benin de tráfico de 

escravos para o Brasil. Interessante notar que o documentário foge do “nagocen-

trismo”, pois mostra uma abordagem sincrética do candomblé, por meio de Yemanjá 

e do culto às águas. Já a imagem abaixo do barco na parte direita da figura, nos 

mostra uma Yemanjá com pele branca, cabelos negros, roupas esvoaçantes de tom 

azul, mesmo tonalidade do mar. Abaixo da imagem, os dizeres “Oxalá, Mãe Janaína”, 

tratando-se de uma saudação. Trata-se de imagem criada a partir dos contatos entre 

o catolicismo e o candomblé. Salvador é representada como espaço de sincretismo 

religioso, de mistura. 

 
Figura 36. Plano com pescadores e seus barcos no Dique do Tororó 

 
FONTE: O Capeta Carybé, 1996. 

 

Além disso, “Siri” resgata o caráter contemplativo da ação dos barqueiros, ao 

mostrar o homem sentado, observando a embarcação atracar. Entretanto, não pode-

mos dizer, tratar-se de pescadores, uma vez que, na década de 1990, as águas do 

Dique não eram próprias para peixes, uma vez que se encontravam poluídas. Mas as 

embarcações cumpriam o papel de transporte de passageiro, de um lado ao outro da 

lagoa, reforçando nosso argumento da cidade da Bahia se representada como lugar 

                                            
173 Oxun Maré é uma deusa pertencente ao Reino de Daomé, criado pelo povo fon no século XVI, sendo 
aceita pelos iorubás, integrando seu quadro de orixás reverenciados. Estes deram origem às casas-
de-santo da nação congo-angola. 
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de trânsito, de movimentação, sendo as águas elemento material e simbólico desta 

representação. 

Entre os moradores da cidade do Salvador, cidade construída a partir do mar, 

que baseou toda sua história econômica nas trocas comerciais transatlânticas, e Ye-

manjá/ Oxun Maré e outras divindades ligadas ao culto das águas é total, pois reme-

mora uma ligação traçada entre idas e vindas, entre encontros e desencontros ao 

longo de muitos séculos. Assim como Carybé veio pelo mar, séculos antes vieram os 

africanos escravizados e, pouco antes, os europeus portugueses, num fluxo e refluxo 

constante, que só sofreu uma forte diminuição em meados do século XIX. A festa de 

Yemanjá, assim, reatualiza o passado para o tempo presente. 

Entretanto, a presença do culto às águas só é mencionada por meio do orixá, 

dando pouco espaço para à festa propriamente dita. Isso dificultou a identificação da 

representação de Salvador como um território de festa. Ele encontra-se lá, mas sem-

pre por meios indiretos. Uma possível resposta a esta questão pode ser dada, se le-

varmos em consideração o ambiente político. Desde que ocupou o cargo de prefeito 

da cidade, no final da década de 1960, Antônio Carlos Magalhães (ACM) utilizou de 

seu carisma, participando de várias festas populares: Conceição da Praia, Navegan-

tes, Bomfim, Yemanjá. O político e sua comitiva faziam os trajetos, recebiam banho 

de cheiro e deixavam sua marca nos eventos. A vinculação do político baiano nas 

festas populares do verão, pode ser um indício de que “Siri” não queria vincular a 

imagem do filme com o legado político de ACM, naquele momento muito identificado 

com o turismo e a ação da Bahiatursa, empresa pública estadual encarregada da pro-

moção turística do estado criada em 1968. Assim, possivelmente, ao construir repre-

sentações da cidade, “Siri” buscou desvincular-se do político, buscando outros refe-

renciais que trouxessem a tona o caráter festivo da cidade. 

 

3.2.8 A capoeira como síntese da cidade do Salvador: trânsito, sincretismo e 
negritude 

 

Na cena seguinte, “Siri” também associa Carybé à cidade do Salvador por meio 

da capoeira, que aparece numa cena breve, mas bastante significativa. O documen-

tarista não trabalha com entrevistas neste filme, portanto, não temos o registro da voz 

de Carybé. Apenas temos acesso à escritos seus interpretados pelo ator Nelson Dan-
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tas. Nesta cena em particular, escutamos Carybé cantar enquanto uma dupla de ca-

poeirista joga. O narrador em voz over nos informa que Carybé foi “capoeirista ele 

próprio, tocador de berimbau nas escolas de Pastinha, de Waldemar, de Traíra, de 

Gato e de Cobra Coral, conheceu Querido de Deus, foi amigo de Cabelo Bom”. Inte-

ressante notar que no texto há a invocação de grandes mestres capoeiristas baianos 

como: Vicente Ferreira Pastinha, o Mestre Pastinha (1889-1981); Waldemar Rodri-

gues da Paixão, conhecido como Mestre Waldemar (1916-1990); José Ramos do Nas-

cimento, Mestre Traíra (190-? – 1970); e, José Gabriel Goes, Mestre Gato Preto 

(1930-2002). Todos estes eram considerados grandes mestres da capoeira angola.  

Abaixo, vemos na Figura 37 o primeiro plano da cena que aborda a Carybé 

como capoeirista. Nele, vemos Carybé tocando pandeiro ao centro, sendo acompa-

nhando pelas palmas e por um homem tocando berimbau e outro tocando pandeiro. 

Um pouco acima da cabeça do artista plástico, conseguimos ver uma fotografia em 

um quadro e uma placa, com os dizeres “Associação de Capoeira Mestre Bimba”. 

Bimba foi responsável por um novo estilo de capoeira, conhecido como regional. “Siri”, 

entretanto, utilizando as palavras de Jorge Amado presentes no livro O Capeta 

Carybé, nos apresenta Carybé como um capoeirista Angola, uma vez que estava li-

gado a um grupo famoso por ensinar neste estilo.  

 
Figura 37. Plano de Carybé tocando numa 
roda de capoeira 

 
FONTE: O Capeta Carybé, 1996 

 

O que queria nos dizer o documentário quando nos mostra um capoeirista for-

mado num estilo angola, numa escola de estilo regional? Primeiro, sem querer res-

ponder imediatamente, precisamos problematizar esta questão. Mais importante que 

estas supostas contradições é pensar que a capoeira naquele momento da década 
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de 1990 não mais ocupava o papel social outrora desempenhado em décadas anteri-

ores. Agora a capoeira era considerada um desporto, praticada em escolas de capo-

eira, chamadas de associações, ou em lugares considerados turísticos (no Pelourinho, 

no Mercado Modelo, nos aeroportos recepcionando turistas). 

Siri”, nos planos que compõe a cena, já nos apresenta uma questão importante. 

Novamente, ele utiliza a montagem paralela para comparar a capoeira mostrada (Fi-

gura 38), com a capoeira representada na obra de Carybé, Nordeste (1972), mural 

presente no edifício do Banco do Nordeste do Brasil em Salvador. Nele, os jogadores 

de capoeira encontram-se na parte esquerda, acompanhada por um grupo de tocado-

res de berimbaus. 

 
Figura 38. Plano de dois homens jogando capoeira 

 
FONTE: O Capeta Carybé, 1996 

 

Neste mural (Figura 39), o artista plástico expõe mitos nordestinos como Anto-

nio Conselheiro, Padre Cícero, índios encontrando com portugueses, pescadores, va-

queiros, entre outros. O jogo de capoeira, neste conjunto, possivelmente está aí, pois 

é considerado uma manifestação popular, assim como os grupos de Frevo e Bumba 

Meu Boi, que se encontram atrás. A despeitos das semelhanças entre os planos, nos 

chama a atenção as diferenças. Primeiro, os dois jogadores de capoeira são mostra-

dos em um ambiente interno, uma associação de capoeira. Já na obra de Carybé, eles 

estão em composição com algumas manifestações culturais sendo que todos eles são 
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mostrados acontecendo em um ambiente externo, à céu aberto, como nos sugerem 

as nuvens ao fundo do mural. Por que, para “Siri”, o ambiente em que a capoeira é 

mostrada é uma associação e para Carybé, também mostrado pelo documentário, é 

em um ambiente externo? Essa mudança de ambiente pode ser indicio de que? 

 
Figura 39. Comparação do plano da obra Nordeste mostra no documentário e o mural Nordeste (1972) 

 
FONTE: (O Capeta Carybé, 1996; ARAÚJO, 2009, p. 236-237) 

 

Por que encontramos estas divergências entre estilos de capoeira? O que a 

troca de ambientes (externo/interno) nos dizem sobre o jogo da capoeira? Vamos ob-

servar um texto anterior de Carybé, que não está presente no documentário, para 

chegarmos em uma possibilidade de resposta. 

Interessante notar que de todos os volumes da Coleção Recôncavo, Jogo da 

Capoeira não possui um texto introdutório em nenhuma das duas edições publicadas 

na década de 1950. Carybé que escreveu uma breve apresentação na edição do início 

da década de 1960 e que foi reutilizada na edição de 1976. Lá, podemos ler que a 

capoeira  

chegou à Bahia no bojo de pau dos veleiros do século XVI, com os 
primeiros capoeiristas. Negros de Angola, guerreiros talvez, jogadores 
dessa luta singular em que só se usam os pés e a cabeça. Luta de 
muita eficácia contra os europeus que só empregavam as mãos na 
defesa e no ataque (CARYBÉ, 1976, p. 41) 
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Percebemos que para o artista plástico, a capoeira era apenas uma luta174, um 

tipo de arte marcial de origem africana, no caso, de origem banto, que chegou à Sal-

vador por meio do tráfico transatlântico de escravizados ainda nos princípios da es-

cravidão no novo mundo. Outros elementos apontados são o uso das mãos e dos pés 

para lutar e a caracterização da capoeira como uma arma de resistência contra os 

“europeus” (não se especifica quem seria). Entretanto, a historicização da capoeira 

para por aqui. Carybé não aprofunda mais sobre a trajetória ao longo do século XX, 

nem o estado atual da arte. Os 24 desenhos do caderno mostram os seguintes ele-

mentos: dois homens jogando capoeira e geralmente três ou quatro homens tocando 

instrumentos. Os jogadores são apresentados descalços, pois a sola do pé e o calca-

nhar são utilizados no jogo-luta. O estilo de capoeira é mais tradicional, ligada a ca-

poeira angola, com jogadores mais rentes ao solo, com passos lentos e bem marca-

dos.  

Dificilmente veríamos a capoeira sendo jogada a céu aberto numa feira livre. 

As feiras são espaços cheios de gente, apertados, muitas vezes, seu chão completa-

mente sujo de lama provenientes de restos de alimentos misturados com a terra do 

chão. Apesar de ter estudado a capoeiragem no período republicano, a pesquisa do 

historiador Josivaldo Pires de Oliveira nos ajuda a perceber a forma como a capoeira 

era inserida na cidade do Salvador antes de sua descriminalização. Segundo ele,  

o cotidiano dos capoeiras na Cidade do Salvador na Primeira Repú-
blica [1889-1930] era, então, marcado pelas relações estabelecidas no 
universo das ruas. Essas ruas eram concebidas pelas elites soteropo-
litanas como espaço privilegiado para a criminalidade que tinha origem 
nos comportamentos anti-sociais das camadas populares, a exemplo 
da vagabundagem (OLIVEIRA, 2004, p. 34-35). 

 As ruas de Salvador na década de 1930 tinham uma realidade diferente a partir 

do momento do dia. Pelo diurno, era espaço dos trabalhadores, como estivadores e 

pedreiros, que trabalhavam com alguma formalidade (carteira assinada) e vários tra-

balhadores autônomos no comércio varejista como vendedores de frutas e verduras, 

peixeiros, doceiros, artesanato feminino e de alimentos como cuscuz, acarajé, cocada, 

entre outros. Segundo Josivaldo de Oliveira, 

                                            
174 Nei Lopes considera a capoeira como uma “técnica corporal de ataque e de defesa”, “com base em 
fundamentos introduzidos por escravos bantos” (LOPES, 2011, p. 120) 
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o movimento dessas ruas tinha dinâmicas diferenciadas. Durante o dia 
era marcada pelo trabalho e a agitação dos transeuntes que se deslo-
cavam de um local para outro; já a noturna, era privilegiada para o 
lazer do trabalhador, as balançadas noites marcadas pelos botequins 
e casas noturnas, pontos de encontro entre trabalhadores num es-
quema de sociabilidade que o espaço urbano lhe permitia. Essas ruas 
compõem na expressão de Sidney Chalhoub, um “observatório popu-
lar” (OLIVEIRA, 2004, p. 37) 

Os capoeiras faziam parte deste grupos sociais, pois muitos eram trabalhado-

res, como pescadores, estivadores ou até mesmo feirastes e vendedores ambulantes. 

Os locais por onde transitavam os capoeiras eram as ruas da Misericórdia, do Colégio, 

Saldanha da Gama, Taboão, Julião, Passo e Pilar. Além das ruas do centro, poderiam 

ser encontrados nas seguintes áreas: Calçada, Baixa dos Sapateiros (Rua J.J. Sea-

bra) e Praça da Sé. (OLIVEIRA, 2004, p. 35). Essas locais pertenciam ao centro tra-

dicional de Salvador e aqueles que fizeram parte da expansão da malha urbana, como 

o bairro da Calçada, local de onde partia várias linhas de bonde (idem, p. 36). Mas, 

também, do ponto de vista das elites, os capoeiras não eram trabalhadores, pois con-

sistiam em baderneiros, desestabilizando a ordem pública com brigas e barulho, que 

incomodavam os vizinhos. Durante a noite, outros personagens apareciam. Os perso-

nagens noturnos eram considerados perigosos por parte da elite soteropolitana: 

O cotidiano da rua na Cidade do Salvador, inclusive nas obscuras e 
embriagadas noites, urgia atenção especial por parte das autoridades. 
Não eram poucos os editoriais dos principais jornais da época [pri-
meira república] que cobravam das autoridades politicais melhor se-
gurança e ordenação pública, pois os ébrios, vagabundos e toda sorte 
de desocupados (inclusive os próprios capoeiras) empestavam as 
ruas e durante as madrugadas causavam arruaças apedrejando ca-
sas, proferindo palavras obscenas e em conflito com outros indivíduos, 
da mesma estirpe, disparavam tiros a esmos, assim, perturbando os 
moradores dessas localidades (OLIVEIRA, 2004, p. 39) 

Evidentemente, a realidade social é mais complexa que o olhar das elites sote-

ropolitanas, mas o envolvimento dos capoeiras com a cidade não se dava apenas 

através da criminalidade ou da vadiagem. Enquanto que para as elites soteropolita-

nas, os capoeiras eram vagabundos e criminosos pertencentes ao clima noturno da 

cidade, percebemos que, na verdade, nem sempre pertenciam à essas atividades.  

Como vimos, os capoeiras eram trabalhadores e este registro foi feito por 

Carybé, e escolhido por Jorge Amado para compor as obra do livro O Capeta Carybé, 
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na Figura 40. Nela vemos um grupo de pescadores, sendo que dois deles no qua-

drante esquerdo inferior estão jogando, enquanto outros três estão ou contemplando 

a ação dos jogadores ou contemplando as atividades dos pescadores. Percebe-se 

aqui que não há a intenção de um registro mais documental, como era perceptível nos 

desenhos da Coleção Recôncavo, novamente trabalha-se com uma alegoria de algo 

que não era mais presente. 

 
Figura 40. Pescadores na praia (1984) 

 
FONTE: (AMADO, 2006, p. 43) 

 

A partir dos desenhos de Carybé e do estudo de Josivaldo de Oliveira, acredi-

tamos que até a década de 1940, aproximadamente, esse quadro cotidiano das ruas 

soteropolitanas, notadamente no centro antigo, não se alterou substancialmente. A 

partir da década de 1950, influenciado pela decisão do governo Vargas, a capoeira-

gem passou a não mais integrar o cotidiano das ruas soteropolitanas, e gradativa-

mente foi considerada um desporto e um bem cultural. O artista plástico, então, passa 

a registrar a capoeira enquanto uma atividade popular sem integração com o cotidiano 

da cidade, como um fenômeno para ser lembrado para futuras gerações. 

 Assim, notamos que a pratica da capoeira, outrora pertencente à dinâmica so-

cial das ruas, vai sendo disciplinarizada e confinada a espaços privados. Neste con-

texto, fundam-se diversas academias e associações de capoeira. Quando “Siri” filma 

a cena, a capoeira já estava transformando-se para uma atividade desportiva e cultu-

ral. Também o debate da suposta pureza da capoeira angola, foi sendo matizado, pois 

agora o interesse seria apenas comercial, como bem simbólico destinado aos visitan-

tes (turistas). 
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 Esta longa exposição foi necessária, pois a capoeira é uma grande síntese da 

cidade do Salvador. Representava o trânsito pelas ruas, que foi perdido nos anos 

1990. Como consequência, dá ênfase à representação da cidade como lugar do pas-

sado, como se algo fosse perdido. Também representa a cidade como mistura, sin-

cretismo, utilizando como exemplo, a mistura entre os estilos Angola e Regional pre-

sente no filme. Reforça a representação da população da cidade como negra, pois a 

maioria dos praticantes mostrados são negros. Neste sentido, tanto o pescador 

quando o vendedor ambulante na feira poderia ser capoeiras. A cidade também é 

representada como festa, pois a capoeira interage com os elementos da música, do 

ritmo e da dança, comuns a toda festividade. 

 

3.2.9 Candomblé e as mulheres: Salvador como um grande terreiro 
 

Após explorar o bairro do comércio e do Rio Vermelho, assim como a Feira de 

São Joaquim, “Siri” transitou em outro espaço soteropolitano. No contexto baiano, a 

religiosidade incluíra vários elementos: a religião oficial, a religiosidade popular, o sin-

cretismo e a romanização (COUTO, 2004, p. 40). Entretanto, Salvador é mostrada 

como espaço de uma manifestação religiosa específica, o candomblé175.Outrora  lugar 

das “365 igrejas”, Salvador é território dos terreiros e das práticas religiosas populares. 

Quando tratamos acima das festas populares, falamos que festa e religião eram ele-

mentos que estavam sempre juntos nas representações citadas. Identificamos, aqui, 

uma nova representação: Salvador como um grande terreiro, onde os orixás interviam 

na vida das pessoas e se misturam com outras práticas religiosas, notadamente aque-

las oriundas do catolicismo. 

Já no documentário O Capeta Carybé, a cena que mostra Carybé no terreiro é 

muito breve. Inicia com os planos presentes na Figura 41. Nele vemos uma árvore de 

tronco volumoso176 com uma faixa branca lhe circundando e, posteriormente, Carybé 

sendo reverenciado por uma filha-de-santo. Escutamos o seguinte da narração do 

personagem Jorge Amado:  

presidente do Axé do Opô Afonjá, creio que nenhum título, dos muitos 
que lhe foram dados merecidamente, é tão caro ao coração de Carybé 

                                            
175 Segundo Roger Batiste, a palavra candomblé designava uma dança e o instrumento de música, 
estendendo aos poucos seu significado para toda a cerimônia realizada (BATISDE, 1961, p.17).  
176 Segundo os seguidos do candomblé, esta árvore trata-se de um orixá, Iroco. 
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quanto o de obá de Xangô – só comparável ao de Doutor Honoris 
Causa da Universidade Federal da Bahia (AMADO, 2006, p. 54). 

Figura 41. Planos da casa Ilê Axé do Opô Afonjá 

 
FONTE: O Capeta Carybé, 1996. 

 

Na Figura 42, vemos o último plano desta cena. Não é identificada nenhuma 

das mulheres próximas à Carybe, mas acreditamos que a de lenço da cabeça tratar-

se de Mãe Stella de Oxóssi, Ialorixá desde 1976. “Siri”, desta forma, reforça a pre-

sença das mulheres dentro dos terreiros de candomblé. Ele era obá de Xangô, cargo 

implementado na estrutura do terreiro pela própria fundadora, Mãe Aninha, em 

1937177.  
Figura 42. Plano de Carybé com as filhas-de-santo do Ilê Axé do Opô Afonjá 

 
FONTE: O Capeta Carybe, 1996  

                                            
177 Possivelmente, Mãe Aninha conheceu esta instituição africana a partir de um importante Babalorixá, 
Martiniano Elizeu do Bomfim. A declaração dele, durante o segundo congresso afro brasileiro, realizado 
em 1937, inspirou a sacerdotisa a instituir estes cargos (CAPONE, 2010, p. 223-224) 
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Este cargo fez parte das ações da Ialorixá na tentativa de reintroduzir aspectos 

tradicionais (leia-se africanos) ao terreiro criado por ela. Segundo Edison Carneiro, a 

Mãe Aninha, 

muito fez pela preservação das tradições africanas no candomblé da 
Bahia. Darei apenas dois exemplos. Em quarto guardado à vista dos 
curiosos e de estranhos, prestava culto a Yá, a deusa das águas dos 
negros galinhas (grunces), uma tradição já, então, desaparecida. E foi 
Aninha quem, no ano passado (1937), trouxe para o Opô Afonjá a festa 
africana dos obás de Xangô, empossando os seus doze ministros com 
o rito próprio, há muito esquecido pelos chefes e pelos aderentes das 
religiões populares (CARNEIRO apud LIMA, 2004, p. 214) 

Não fica claro nas fontes consultadas (AMADO, 2006; ARAÚJO, 2009) em que 

momento Carybé torunou-se Obá de Xangô. A reverência, assim, explica-se pelo 

cargo ocupado pelo artista plástico. Entretanto, não nos é mostrado mais elemntos 

sobre quais funções são atribuidas a ele e qual a opinião dos frequentadores do 

terreiro sobre Carybé. Tudo é mediado através da narração em voz over. 

Em outro momento da cena, os rituais e os orixás nos são mostrados a partir 

de obras de Carybé. Na Figura 43, podemos ver do lado esquerdo, um ritual com a 

presença de incorporados e na direita, os orixás integrados com o cotidiano da cidade. 

Já vimos esta integração, quando mostramos a Mulata Grande, onde santos católicos 

conviviam com orixás pela Ladeira da Montanha. Acreditamos que nesta cena, “Siri” 

reforça a representação da cidade da Bahia ser um grande terreiro, apresentando uma 

inversão interpretativa, cujo o caldo que misturou as tradições religiosas foi africano 

(banto e iorubá) e não português. De certa forma, afina-se à representação dos habi-

tantes da cidade como negros, que são pobres, trabalhadores, sensuais e que tam-

bém foram responsáveis pela construção cultural da cidade. 
Figura 43. Planos de obras de Carybé que destacam rituais do candomblé 

 
FONTE: O Capeta Carybé, 1996 
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Paulo Cesar Miguez de Oliveira elaborou um caminho interessante que nos 

ajudar a pensar sobre o candomblé. Para o autor, o estudo da língua, da religião e 

das festas são elementos importantes para se compreender a trajetória de um povo 

(OLIVEIRA, 2002, p. 66). O candomblé soteropolitano é uma construção sincrética de 

duas matrizes culturais africanas reelaboras no Brasil. Entretanto, sua relação não 

apenas se deu com estas matrizes. 

Os sincretismos apresentados, contudo, não ocorreram de forma uniforme, 

nem recíproca. Enquanto que muitos praticantes do candomblé afirmam a pureza de 

suas práticas178, não há um conflito entre práticas banto e práticas iorubás. Sobre 

isso, nos diz Vivaldo da Costa Lima 

Esses terreiros mantêm, contudo, apesar dos mútuos empréstimos os-
tensivos e das influências perceptíveis no ritual como na linguagem, 
os padrões mais característicos e distintivos de suas culturas forma-
doras [...] Esses padrões dominantes são como a linha mestra num 
processo multilinear de evolução, aceitando ou rejeitando inovações, 
adaptando-se à circunstância global; assimilando os empréstimos e 
adotando as inovações – mas retendo sempre a marca reveladora de 
sua origem, em meio à integração e à mudança (LIMA, 2004, p. 210) 

Podemos afirmar que entre ambas existiu uma relação de troca genuína, de 

influência múltipla. Já do candomblé com a Igreja Católica, apesar de seu histórico de 

práticas sincréticas, nunca existiu uma troca litúrgica, nem uma influência recíproca, 

sendo qualquer envolvimento proibido e muitas vezes combatido. Acreditamos que 

esta associação entre santos católicos e orixás facilitava a prática dos rituais e obri-

gações aos orixás necessários fora do território do candomblé.  

Assim, o candomblé, sincrético e diverso, se desenvolveu na cidade da Bahia. 

Não sabemos ao certo, quando Carybé e Jorge Amado tornaram-se seguidores desta 

religião. Consideramos, todavia, que a década de 1950 foi importante para o estabe-

lecimento das sociabilidades no terreiro, a partir das obrigações mútuas que ambos 

tinham como filhos-de-santo. 

O terreiro foi espaço construído a partir da mistura de elementos bantos e ioru-

bás, mas também espaço de onde os orixás circulam. Pensar Salvador como um 

grande terreiro é mostrar que o sincretismo religioso da cidade é pensado a partir de 

                                            
178 Devemos sublinhar que nos estudos de Roger Bastide, o pesquisador francês interessou-se por 
identificar as “formas puras” do candomblé nagô (iorubá). A ideia de pureza está associada à questão 
das autenticidade e tradução das práticas religiosas. 
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valores africanos. Esta cena teve a função de reforçar o argumento de que a cidade 

do Salvador, simbolicamente, é um grande terreiro, lugar do sincretismo religioso, 

dando espaço para uma construção genuína: a religiosidade baiana. Na Figura 44, 

novamente, reforça imageticamente o argumento quando numa mesma tela, interpõe 

santos católicos e orixás, ocupando o mesmo quadro. 

 
Figura 44. Plano de um quadro que tem ao centro uma 
Nossa Senhora 

 
FONTE: O Capeta Carybé, 1996  

 

Além disso, outra representação é reforçada: de que Carybé foi aquele que 

conseguiu registrar as manifestações culturais baianas, “imortalizando-as” em tinta. É 

o desenvolvimento da representação que apresenta o artista plástico como patrimô-

nio, memória e acervo da cidade do Salvador.  

O último elemento a ser destacado é a presença da fotografia de Mãe Senhora, 

provavelmente a Ialorixá que deu o cargo de obá de Xangô à Carybé (Figura 45). “Siri” 

destaca a foto da sacerdotisa presente no ateliê do artista. Acreditamos, que o docu-

mentarista pretendeu argumentar que neste grande terreiro que é a cidade da Bahia, 

as mulheres são as grandes líderes, assim como a análise de Ruth Landes vista 

acima. Em sua resenha sobre o estudo da antropóloga, Regina Abreu nos diz que: 

Landes recusou-se a produzir um retrato etnográfico do candomblé e 
da cultura afro-brasileira como homogêneos, integrados e estáticos, 
conforme o padrão da antropologia de seus pares, e descreveu os 
conflitos internos, diálogos e contestações do significado do candom-
blé em um contexto de mudança e fluidez, situando historicamente a 
cultura afro-brasileira. Com uma percepção fina e sensível, ela foi ca-
paz de apontar algumas singularidades do candomblé baiano, como a 
tendência ao aumento gradual do poder feminino e do número de 
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mães-de-santo, nos candomblés mais tradicionais, e do de "homosse-
xuais passivos", nos candomblés de caboclo (ABREU, 2003, p. 153). 

“Siri” destaca o grande poder das mulheres nos terreiros, por meio da Ialorixá, 

responsável pela administração do terreiro e da execução das práticas rituais. Assim, 

Salvador é considerada cidade de mulheres sensuais e as que tem o poder de ordenar 

os caminhos e as práticas religiosas. A representação da cidade do Salvador como 

grande terreiro está associada à outra representação, a de Carybé como patrimônio, 

Acervo e Memória da cidade do Salvador. 

 
Figura 45. Plano com a foto de Maria Bibiana do Espí-
rito Santo, conhecida como Mãe Senhora 

 
FONTE: O Capeta Carybé, 1996 

 

3.2.10 A cidade do Salvador como um lugar do passado: conflitos entre o antigo 
e o moderno 

 

Na penúltima cena do documentário, vemos o narrador personagem Jorge 

Amado fazer analogias para explicar o entrosamento de Carybé com aquilo conside-

rado popular. O artista plástico, neste caso, seria o símbolo do entrosamento entre 

sagrado e profano, a majestade e o popular. Logo no início vemos uma parte do mural 

Nordeste (acima), onde é mostrado Antonio Conselheiro e um bando de cangaceiros. 

Escutamos que: 

Carybé poderia ter sido beato em Canudos, ao lado de Antônio Con-
selheiro, ou jagunço no grupo de Lampeão, nas hastes do capitão Vir-
gulino Ferreira (...). (AMADO, 2006, p. 28) 
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Aparentemente, esses elementos estão relacionados à história do sertão bai-

ano, distante da realidade soteropolitana. Contudo, reforça a representação da mis-

tura entre elementos populares e artísticos. Carybé seria tão popular que ele poderia 

fazer parte de qualquer movimento em qualquer tempo histórico. Assim, como seu 

entrosamento com capoeiras, com indígenas, com pescadores, filhas-de-santo e ven-

dedores ambulantes de feiras. Além disso, utiliza a figura dos cavalos sertanejos pre-

senteados à rainha da Inglaterra, novamente, para reforçar que os elementos estão 

misturados e em trânsito, para além mar. O narrador Jorge Amado nos informa que: 

quando da vinda da Rainha Elizabeth II à Bahia, o escritor Luiz Vianna 
Filho, então Governador do Estado, ofereceu à real visitante um óleo 
de Carybé: cavalos de todos os portes e todas as cores. (...) o quadro 
magnífico está sobre o leito da Rainha num dos trinta e dois quartos 
de dormir que Sua Majestade utiliza para o ritual do matrimônio com 
Sua Alteza, o Príncipe Consorte. Os cavalinhos sertanejos de Carybé 
a tudo assistem impávidos (...) não há de ser a nudez de uma rainha, 
mesmo sendo a da Inglaterra, que há de espantá-los, pondo-os a re-
linchar e a correr. (AMADO, 2006, p. 30) 

A exposição de elementos sensuais e íntimos da rainha inglesa, se alinham 

com a representação das mulheres no filme, que além de sensuais, ocupam cargos 

de poder nos terreiros. Novamente, percebemos a questão da mistura e da sensuali-

dade, como representações da cidade também encontrada ou transposta para outros 

espaços. Contudo, o documentarista não aprofunda estas relações. 

“Siri” no documentário O Capeta Carybé, recriou Salvador a partir da percepção 

de que a relação entre presente e passado se distanciava, onde as práticas que com-

punham o cotidiano da cidade, suas festas e religiosidade, outrora dominantes, esta-

vam perdidas ou em vias de desaparecimento. Candomblé, Pesca do Xaréu, Festa de 

Yemanjá e Jogo da Capoeira transformam-se assim em portas pelas quais o docu-

mentarista buscou mostrar uma cidade que crescia continuamente atendendo ao cha-

mado dos ventos da modernidade. Nenhuma novidade para um lugar que se acostu-

mou com o crescimento urbano e demográfico. Este tom mais pessimista, melancólico 

é fruto da falta de perspectiva no futuro, que refletiu no momento final do documentá-

rio, onde este desejo de salvar tudo que estava morrendo aflora na narrativa. 

Também, perpassando todas as representações, identificamos uma tensão en-

tre o antigo e o moderno, envolvendo principalmente a representação da cidade en-

quanto lugar do passado. Sempre, o documentarista está enfatizando no filme os ele-

mentos pretéritos, principalmente aqueles que sofreram modificações ao longo dos 
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anos, como a pesca do xaréu, da festa de Yemanjá e o jogo da capoeira. Também 

percebemos esta tensão na ênfase nas permanências em detrimento das transforma-

ções. O Capeta Carybé nos mostra mais as sobrevivências de uma Salvador vivenci-

ada por Carybé.  

 

3.2.11 A morte da Bahia: Salvador como lugar de memória 
 

Na parte final do documentário, “Siri” utiliza Carybé e Jorge Amado para fazer 

uma última denuncia: a “Bahia” estava morrendo. Nos anos 1990, o desordenamento 

de construções, o avanço da especulação imobiliária, que destruía as “paisagens na-

turais”, estava soterrando aquela cidade que ele tanto admirava e que foi palco de 

tantas experiências de vida. Mas, esse desejo de memória não era um fenômeno par-

ticular de “Siri”, pois também era compartilhado por outro sujeito, Jorge Amado, que 

no final da década de 1970, fez a mesma denúncia.  

O ponto de encontro entre os dois tempos é o texto escrito por Jorge Amado 

que faz parte do prefácio do livro Sete Portas da Bahia. O romancista escolhe um título 

bastante peculiar: “Obá Onã Xocun e a Memória da Bahia” (AMADO, 1976, p. 9, grifo 

nosso). Desde o título, ele já deixa claro qual é o papel da obra de Carybé para a 

cidade do Salvador: registro das manifestações culturais que estavam se perdendo. 

No prefácio, utilizado por “Siri” na parte final do documentário, Jorge Amado diz que, 

Meu interesse é apenas dizer que, quando tudo se faz na Bahia para 
degradar a grandeza da cidade, roubar-lhe o verde das árvores, a brisa 
do mar, as velas dos saveiros, poluir o céu e as praias, matar os peixes 
e reduzir os pescadores à miséria, quando agridem a paisagem a cada 
momento, com espantosos edifícios rompendo a harmonia dos locais 
mais belos, fazendo da lagoa do Abaeté e da doçura de Itapuã, canta-
das por Caymmi, caminhos do lucro imobiliário sem o menor controle, 
quando tantas forças se juntam para destruir a cidade da Bahia, “cons-
truída no oriente do mundo”, onde os sangues se misturaram para criar 
a nação brasileira, nessa hora de agonia e vileza, Obá Onã Xogun, 
dito Carybé, nascido Hector Júlio Páride Bernabó na primeira encar-
nação, tomou dos instrumentos, da goiva, do formão, do macete, dos 
materiais mais nobres, a madeira, o cimento, o barro, e armado com a 
força dos orixás, fixou para sempre a face da verdadeira Bahia, a que 
está sendo assassinada. [...] Na cidade de Salvador da Bahia de To-
dos os Santos, os orixás, os jagunços, os beatos, as mães e filhas-de-
santo, os mestres de saveiro, o rei de Ketu e a Senhora-das-Águas, a 
criação de Carybé, Obá Onã Xogun, são a memória imortal e mágica, 
do mistério, do axé da Bahia. (AMADO, 1976, p. 11-12, grifos nossos) 
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São palavras fortes. O romancista, ao prefaciar um livro com desenhos da ci-

dade do Salvador que remete aos anos cinquenta fez um exame de consciência. Es-

sas forças, provavelmente políticas e econômicas, que mudavam a cidade, e não ape-

nas Itapuã e a Lagoa de Abaeté, estavam destruindo o mundo ao qual ele e Carybé 

estavam familiarizados.  

E talvez para Agnaldo “Siri” Azevedo também. A cena (Figura 46) inicia-se com 

o plano fechado em um bueiro de esgoto. Realmente, estamos longe da representa-

ção da cidade acolhedora e de trânsito. Este, só se for o de automóveis e entre prédios 

retos, sem nenhuma preocupação artística, nem de harmonizar com os elementos 

presentes antigos. Há uma quebra total do visual entre a Salvador antiga e a cidade 

nova, dos prédios e dos carros. “Siri” não explora a humanidade baiana desta época 

nova, apenas se concentra na arquitetura, nos edifícios e casas. 

 
Figura 46. Planos do bairro do Costa Azul 

 
FONTE: O Capeta Carybe, 1996. 

 

Tudo que foi mostrado anteriormente não tem espaço aqui, principalmente nes-

tas filmagens. O argumento utilizado é que a “verdadeira Bahia” foi registrado por 

Carybé. Por isso, o filme nos mostra o jogo da capoeira, santos, orixás. A partir da 

década de 1970, como vimos no primeiro capítulo, o desenvolvimento da cidade do 

Salvador vai atrair cada vez mais pessoas a morar na cidade. Não apenas em Itapuã, 

mas por toda a municipalidade vai ser preenchida por invasões e favelas. O cresci-

mento demográfico é algo que faz parte da história da cidade deste seu primórdio, 

pois nunca contou com um processo de diminuição da população que lá habitava. 

Entretanto, o que de novo acontecia agora era a horizontalidade que escondia visão 

do mar e pouco de construções que pouco se integravam natureza da cidade, tanto 

histórica quanto ambiental. Assim, os prédios representam o corte temporal entre o 

presente e o pretérito, reforçando a representação da cidade do Salvador como um 
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lugar do passado. Esta nova configuração não seria a cidade do Salvador, pois justa-

mente esta nova feição estaria “matando” a cidade antiga. 

 Interessante a utilização de texto de Jorge Amado criticando a urbanização da 

cidade, principalmente destacando seu desprezo à construções de casas em volta da 

lagoa do Abaeté e de Itapuã. Estas são regiões que se encontram muitos distantes do 

centro antigo da cidade. Entretanto, desde a década de 1950 era possível chegar a 

esta região pela avenida Otávio Mangabeira e desde a década de 1970 por meio da 

Avenida Paralela. Somente na década de 1980, foi construída a avenida Dorival 

Caymmi. A construção destas avenidas, que transformou a feição urbana da cidade, 

foi devido ao intenso trânsito de carros para a região, principalmente para aproveitar 

as praias do litoral norte. Não apenas as pessoas se deslocavam, mas também a 

dinâmica da própria cidade do centro antigo (Pelourinho-Comércio) para o novo centro 

da cidade (Iguatemi-Paralela-Aeroporto). 

 Entretanto, enquanto que o texto apoia sua crítica ao modelo de urbanização 

baseado na especulação imobiliária, “Siri” nos mostra a estrutura de turismo na Lagoa 

do Abaeté (Figura 47). Indiretamente, e reforçando um argumento anterior, o docu-

mentarista critica a forma como a atividade turística era conduzida pelos governos 

carlistas. Ele identifica esse espaço como a destruição da representação da cidade 

acolhedora, propondo a artificialidade do espaço.  

 
Figura 47. Planos da região da Lagoa do Abaeté 

 
FONTE: O Capeta Carybe, 1996. 

 

Por fim, o filme nos mostra, ao anunciar que a “Bahia estava sendo assassi-

nada” os prédios do bairro da Vitória, vistos a partir da cidade Baixa (Figura 48). É 

uma alusão direta ao grupo social responsável por este processo, as elites econômi-

cas e política do estado, que excluem as pessoas negras, pobres e trabalhadoras das 

decisões e dos caminhos que a cidade deve seguir. Durante todo o filme, a cidade 
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nos é apresentada como espaço de pessoas negras, pobres e trabalhadoras. O pro-

tagonismo dos caminhos foi estabelecido, em algum momento do passado por estas 

pessoas. Contudo, o que o documentarista quer abordar é que a despeito do controle 

da formação cultural da cidade, quem detém o poder político e econômico é um grupo 

minoritário, “aqueles que habitam a região da Vitória”.  

 
Figura 48. Planos do bairro da Vitória vista a 
partir da cidade Baixa 

 
FONTE: O Capeta Carybe, 1996. 

 

“Siri” percebeu que o que lhe era contemporâneo nos anos cinquenta, sessenta 

e setenta não o era mais, havia ficado no passado. E assim, quando a consciência de 

que aquilo que lhe era comum, era cada vez menos compartilhado da mesma forma, 

lhe abateu o sentimento de lamúria e desolação. A consciência de que aquele tempo 

estava ficando para trás e que novos tempos surgiram, marcou consideravelmente a 

estruturação de O Capeta Carybé. Mas, assim como o contexto cultural que partici-

pava era compartilhado, a consciência da transformação também era. Jorge Amado e 

Carybé, também perceberam isso, cada um ao seu modo, que os tempos já eram 

outros, que o desenvolvimento capitalista, que buscava lucrar em todas as operações, 

reconfigurava a cidade do Salvador. 

A Salvador do trânsito do movimento, que acolhia a todos assim como uma 

mãe, formada a partir da mistura de elementos muitas vezes considerados opostos, 

religiosamente sincrética, onde orixás e santos católicos interagiam com os habitantes 

da cidade como num grande terreiro. Essa população era composta por pessoas ne-

gras, pobres e trabalhadoras, além de sensuais. A despeito da sensualidade feminina 

ter sido a única destacada pelo documentário, também as mulheres possuem o poder 
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nos terreiros. Todas as representações, em seu conjunto, nos apontam que a Salva-

dor de Agnaldo “Siri” Azevedo é uma Salvador Negra, que está sendo destruída pelo 

avanço do capitalismo na cidade, juntamente na década de 1990 pós plano real. 

Carybé, portanto, representa o patrimônio, acervo e memória da cidade da Bahia, pois 

ele passou toda a sua trajetória artística junto à população negra, participando de suas 

festas, de sua religiosidade, das feiras, jogando capoeira. 

Assim, estes sujeitos, frente à morte e ao completo desaparecimento, utilizaram 

da tinta, da luz e do papel, para registrar suas experiências pela cidade, aquelas que 

eles consideravam que precisavam ser vivenciadas por todos. O tempo, entretanto, 

não é apenas uma realidade intelectual, mas uma dimensão humana. Carybé e Jorge 

Amado contribuíram para a constituição de uma Salvador-memória, fixada entre os 

anos trinta e cinquenta. Enquanto “Siri”, utilizou deste referencial em busca de uma 

espécie de “salvação” para a cidade, com um retorno ao passado. O Capeta Carybé 

torna-se assim um documentário síntese das opções estéticas e políticas do docu-

mentarista, mesmo que, ao longo do tempo, tenha encontrado variações. 

  



201 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Um cineasta negro, que viveu intensamente os movimentos culturais em Sal-

vador, entre as décadas de 1950 e 1960, como o Clube de Cinema da Bahia e o Ciclo 

Baiano de Cinema. Junto com Glauber Rocha, participou da equipe de produção de 

Deus e o Diabo na Terra do Sol e de outros filmes glauberianos. Que no fim dos anos 

1970, retorna para Salvador, quando inicia sua trajetória como documentarista de cur-

tas-metragens que findou em 1997 com o documentário O Capeta Carybé. Quantos 

outros caminhos estão guardados sob a rubrica de “Siri”? Quem seria capaz de des-

bravá-los? Exu nos guiou, pelos caminhos de um historiador, perdido entre um ema-

ranhado de sujeitos, linguagens e temporalidades, em busca de um cineasta, perso-

nagem do cinema baiano e brasileiro e suas andanças pela cidade da Bahia. 

Os caminhos de “Siri” entro os anos 1950 e 1960 foram cruzados com sujeitos 

e movimentos culturais, que marcaram o campo cinematográfico e artístico nacional. 

Primeiramente, por meio de Calasans Neto, aconteceu o convite para participar das 

sessões do Clube de Cinema, que com a liderança de Walter da Silveira, exibia filmes 

europeus e asiáticos, que dificilmente seriam exibidos nas salas de cinema dominadas 

por filmes americanos. Além de filmes, foram feitos contatos com outros sujeitos, como 

Roberto Pires, que lhe convidou para participar como figurante de dois de seus longas 

metragens: A Grande Feira (1961) e Tocaia no Asfalto (1962). Esta foi a presença de 

“Siri” no chamado Ciclo Baiano de Cinema. Logo depois, Glauber Rocha lhe convida 

para participar da equipe técnica de seu segundo longa, Deus e o Diabo na Terra do 

Sol (1964), como assistente de produção, posição que ocupou em outros filmes ao 

longe de sua trajetória. A partir de então, os caminhos do cinema se abriram, com sua 

mudança para o Rio de Janeiro e a colaboração na equipe da produtora Mapa Filmes. 

No final da década de 1970, retorna para Salvador e inicia o processo de pro-

dução de seus curtas-metragens. Foram 22 filmes, sempre documentários, produzi-

dos entre 1969 e 1997. Ao analisar os procedimentos estético-políticos dessa produ-

ção, percebemos dois grandes momentos. Num primeiro momento, localizado entre o 

final da década de 1960 e o início da década de 1980, quando os filmes abordavam 

temas culturais e políticos como forma de interferir no tempo presente. É quando per-

cebemos a abordagem do candomblé como herança cultural dos africanos, o pro-

blema da doenças de Chagas, a crítica à urbanização da cidade a partir dos versos 

de Gregório de Matos, as bandas de Filarmônicas no Recôncavo Baiano, a vida de 
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um pequeno manufatureiro de bebidas no interior da Bahia frente à decadência da 

mineração na região, uma ode à figura de Demosthenes Berbert de Castro e à mo-

dernização da cidade de Ilhéus, tendo a construção do seu porto como marco, além 

do registro do movimento pela anistia no Brasil em 1979. E, num segundo momento, 

entre os anos 1980 e 1990, quando os temas culturais e políticos passaram a ser 

abordados como um lugar de memória, como processos estabelecidos no passado, 

aos quais não se tinha mais como interferir. Seus temas passam a ser a memória do 

Carnaval de 1978, que buscou homenagear os carnavais dos tempos das escolas de 

samba em Salvador, a memória dos projetos políticos não realizados dos tempos das 

filmagens de Deus e o Diabo na terra do Sol, a construção de projetos de agricultura 

irrigada no interior baiano difíceis de serem replicados em outros lugares, o registro 

das emoções das populações ribeirinhas frente ao deslocamento provocado pela 

construção de barragens e hidrelétricas, a vida de artistas plásticos como Calasans 

Neto e Carybé, sempre destacando o passado, aquilo que existiu e que de alguma 

forma estava se perdendo ou sendo assassinado. 

É dentro desse segundo período que “Siri” dirigiu O Capeta Carybé, documen-

tário que enfatiza a relação entre a cidade do Salvador com o artista plástico Hector 

Julio Páride Bernabó, mais conhecido como Carybé. Como vimos, a relação entre es 

te artista e a cidade está presente em muitas das obras produzidas ao longo de um 

pouco mais de 50 anos. De 1950 a 1990, Salvador passou por muitas transformações 

sociais, políticas e urbanísticas. Foi palco de vários movimentos culturais, além de ter 

sido introduzido a economia industrial e de exploração de petróleo, que favoreceram 

à circulação de capitais e o setor de serviços. Concomitante a este desenvolvimento, 

houve também o intenso crescimento populacional, que não foi acompanhado o de-

senvolvimento de estruturas urbanísticas de acolhimento desta população, provo-

cando o surgimento de favelas e da precarização do acesso à cidade. Isso impactou 

profundamente o acesso de grande parte da população à vida cultural, o que pesqui-

sas posteriores podem aprofundar.  

O filme, baseado em livro de Jorge Amado, apresentou as obras de Carybé 

pela cidade, levantando a importância do artista: frente à nova ordem, que destruía os 

referenciais antigos, o artista plástico havia registrado “a verdadeira Bahia” em suas 

obras. Percebemos que este discurso já estava presente no prefácio que Jorge 

Amado escreveu para o livro Sete Portas da Bahia, e foi apropriado por “Siri” para 

falar de seu tempo presente, ao processo de modernização que passava a cidade, 



203 
 

introduzindo uma arquitetura mais funcionalista, e que não dialogava com a tradição 

e a história da cidade. Era a vitória das elites econômicas. A “Bahia”, negra, formada 

por trabalhadores da pesca, das feiras, por lavadeiras e prostitutas, saía derrotada 

deste processo. 

A Bahia de “Siri”, assim, era composta de uma população negra e trabalhado-

ras, que transitava pela cidade por meio das ruas e ladeiras, que dividiam a cidade 

baixa da cidade alta. Uma cidade acolhedora, principalmente por sua antiguidade, 

mas que vivia o conflito constante entre o tradicional e o moderno. Além disso, ela foi 

palco de sincretismos religiosos e raciais, mesmo que este último não tenha recebido 

tanto destaque no filme. Dentre as principais atividades laborais estão o comércio nas 

feiras livres e a pesca para os homens e da venda de rua e lavagem de roupas para 

as mulheres. Nas entrelinhas, fica subentendido a presença da prostituição, quando 

da representação de mulheres peladas. Carybé, neste contexto, aparece enquanto 

figura central, considerado patrimônio e memória da cidade do Salvador. 

Dentre as representações presentes no filme, a que mais se destaca é a com-

posição racial e econômica dos habitantes de Salvador: uma população hegemonica-

mente composta de pessoas negras e de trabalhadores. Tanto homens e mulheres 

são mostrados em suas atividades laborais. Ocorre aqui, uma certa naturalização 

desta relação, sem se questionar porque a maioria das pessoas trabalhadoras mos-

tradas são negras. Possivelmente, não era uma questão para o artista, que quis valo-

rizar outros aspectos como a festa de Yemanjá, a capoeira, a religiosidade e o reper-

tório sagrado do candomblé. Percebemos aqui um recorte temporal entre abordagens 

que buscavam valorizar a herança africana na história e cultura soteropolitana, que, 

numa perspectiva pretérita, buscava-se dar visibilidade às populações negras, aos 

seus modos de viver e crenças. Contudo, não há uma crítica mais profunda à estrutura 

social que condiciona estas populações ao lugar inferior de nossa pirâmide social. 

Há, contudo, muito ainda a ser feito por futuros trabalhos de pesquisa. Em 

relação à trajetória do artista, várias lacunas foram percebidas, como o processo de 

formação escolar, a inserção no mercado de trabalho cinematográfico, e as redes de 

amizades, que proporcionaram as trocas de ideias, experiências e equipamentos. Es-

tas relações foram muitos importantes, pois foi por meio delas que o documentarista 

conseguiu produzir suas obras, principalmente num momento de poucos recursos 

para o cinema brasileiro. Esta forma de abordagem pode nos permitir conhecer melhor 

os meandros pelos quais caminhou os cineastas brasileiros pelo século XX.  
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Em relação à sua obra, sentimos falta de ter assistido a todos os filmes do 

artista, principalmente na etapa de identificação de seus procedimentos estéticos. As 

fontes secundárias (catálogos de festivais cinematográficos, reportagens em revistas 

e jornais) se tornam mais raras com a proximidade da década de 1990. Além disso, 

localizar estes filmes nos arquivos audiovisuais, mesmo com a boa vontade de seus 

funcionários, foi um trabalho hercúleo, e muitas vezes, não conseguimos assistir aos 

filmes, seja por problemas na localização destes no acervo, seja pelos filmes estarem 

em formato de película e os arquivos não disporem de equipamento adequado para 

consultá-los. Devemos destacar também, que as condições dos arquivos com o go-

verno atual pioraram, principalmente por causa dos cortes orçamentários, que já eram 

poucos, dificultando o trabalho de conservação arquivística e dos pesquisadores em 

história do cinema e do audiovisual brasileiro. 

Percebemos, que mesmo com sua participação nestes processos, “Siri” foi uma 

figura esquecida nas narrativas de diversos sujeitos que, conjuntamente, fizeram parte 

das mesmas agitações culturais. Mesmo que não tenha sido nosso objeto de estudo, 

não podemos deixar passar que apesar de nos dedicarmos a um filme de um cineasta, 

impreterivelmente a busca pela sua forma de abordagem nos aproximou da sua traje-

tória artística e de sua obra. Os relatos encontrados, todavia, não nos trouxeram ime-

diatamente a figura de “Siri”, apesar dele ser apontado em vários relatos, inclusive no 

documentário Suite Bahia: encontros com Agnaldo Siri Azevedo, como um homem 

amigo, generoso e prestativo. Essa invisibilidade, acreditamos, pode ser creditada a 

algumas razões. Há é dada pouca importância ao curta-metragem nas escritas da 

história do cinema. Não é fenômeno apenas brasileiro, mas em outras historiografias, 

o filme curto não aparece com o mesmo destaque que o filme de longa-metragem. 

Como tentamos mostrar, os curtas eram palco de muitas inovações temáticas e esti-

lísticas presentes no campo cinematográfico, sendo “Siri” um personagem localizado 

justamente neste processo, pois sua produção é composta de curtas documentários.  

Outra questão, é a sua pertença regional e racial. Em algumas de suas falas, 

em entrevista à José Marinho, o documentarista nos fala de “panelinhas”, isto é, gru-

pos que controlariam a produção e a circulação dos filmes brasileiros. Ele localizava 

regionalmente estas pessoas, pertencentes ao eixo Rio-São Paulo. É possível, que a 

invisibilidade do cineasta seja creditada à sua localização na periferia do campo cine-

matográfico brasileiro. Como demonstramos, “Siri” estava informado dos debates que 

se processavam no campo cinematográfico brasileiro, e ele dialogava por meio de 
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seus filmes com o que era discutido. Todavia, no âmbito das relações institucionais, 

fica nas entrelinhas um certo mal-estar entre ele e cineastas da região sudeste, mais 

próximo dos centros decisórios e das fontes de financiamento. Não podemos deixar 

também de apontar, que por ser negro, “Siri” pode ter encontramos muitos obstáculos, 

na sua trajetória de criar documentários num país construído sob bases racistas. Não 

teria sido ele também vítima do racismo institucionalizado no campo cinematográfico? 

A preocupação com a herança africana está presente em seus documentários. Entre-

tanto, um discurso mais politizado sobre a situação do negro na sociedade brasileira 

não foi encontrado nas fontes consultadas. Pensamos que não devemos desconside-

rar a interferência do racismo na constituição da memória do cinema brasileiro, onde 

processos de embranquecimento podem ter contribuído para que cineastas negros 

não fossem devidamente lembrados e pesquisados. Assim, um dos nossos objetivos 

com este trabalho foi combater a invisibilidade de “Siri”, ao mostrar seus deslocamen-

tos e os documentários que ele realizou. Sentimos falta do diálogo com pesquisadores 

da história do cinema das décadas de 1980 e 1990, principalmente daqueles que in-

vestiguem procedimentos estéticos-políticos dentro do campo cinematográfico brasi-

leiro. Interessante notar também, aqui, outros caminhos por onde futuras pesquisas 

podem caminhar. 

Neste sentido, percebemos, quando da análise de O Capeta Carybé, que ca-

poeiras, feirantes e a arquitetura colonial na cidade da Bahia são trabalhados como 

lugar do passado, evocando a memória de épocas anteriores. Além disso, para “Siri” 

a cidade da Bahia é negra, que forneceu régua e compasso para a formação cultural 

da cidade. Mesmo fazendo filmagens no tempo presente, sua visão é de que essas 

sobrevivências estão sendo destruídas, principalmente através da atividade turística 

e da especulação imobiliária. O Capeta Carybé, assim, torna-se uma forma de denun-

ciar o fim de um momento histórico que não mais existia. 

Para compreendermos estas representações, foi fundamental perceber o diá-

logo entre O Capeta Carybé com as referências anteriores: no caso, o livro homônimo 

e Sete Portas da Bahia. Assim, “Siri”, Carybé e Jorge Amado fazem parte de uma rede 

de artistas que reiteram e reinterpretam representações acerca da cidade do Salvador 

produzidas ao longo do tempo. Acreditamos, mesmo que parcialmente, que muitas 

destas representações não foram criadas por estes artistas, mas (re)interpretadas por 

meio de outras linguagens, a partir de seu tempo presente. No caso de “Siri” estas 
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linguagens e representações foram mobilizadas para falar sobre a decadência de um 

modo de viver e pensar a cidade, que não encontrava mais base social nos anos 1990. 

A grande quantidade de informações e de representações nas mais diversas 

linguagens, constituiu-se na beleza e na principal dificuldade de pesquisa. A busca 

por referências culturais anteriores, mostrou-me várias possibilidades de investigação. 

Existem ainda muitos caminhos a seguir pelas portas abertas pelo documentário de 

Agnaldo “Siri” Azevedo. O principal problema é entender como estas representações 

foram apropriadas entre as linguagens artísticas ao longo do século XX. Ao comparar 

os livros de Carybé e Jorge Amado com o documentário, percebemos que há muitos 

símbolos comuns, ideias que são apropriadas de contextos diferentes. Estender esta 

análise para outros autores e outras obras é uma proposta de pesquisa interessante, 

que infelizmente não tivemos como dar conta neste trabalho. Jorge Amado, Carybé e 

“Siri” construíram uma relação de identidade com a cidade do Salvador, que buscaram 

representar em seus textos, desenhos e filmes. A análise entre as obras e trajetórias 

destes sujeitos, numa outra possibilidade futura, podem nos indicar outras represen-

tações construídas sobre a cidade e seus habitantes. Será que só existe influên-

cias/referências amadianas sobre as representações de Salvador? É uma pergunta 

para um outro momento. 

O diálogo entre linguagens artísticas e a saudade de tempos pretéritos foram 

duas marcas importantes da obra de Agnaldo “Siri” Azevedo. A Bahia que estava de-

saparecendo, era aquelas referências culturais que não eram mais as mesmas. “Siri” 

identificou, como consequência dos novos tempos, da redemocratização, do desen-

volvimento econômico, uma ruptura entre passado e presente, que ele classificou 

como negativa. Para ele, as continuidades estavam sendo solapadas pelas desconti-

nuidades, associadas sempre ao desenvolvimento do capitalismo no Brasil e em Sal-

vador nos anos 1990. Assim, a Bahia não estava morrendo, como o cineasta nos faz 

pensar, mas novos sujeitos e novas formas de se apropriar das referências anteriores 

estavam sendo elaboradas, movimento que não pôde ser acompanhado pelo docu-

mentarista, mas que se transformou em linhas por este historiador. 
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Roteiro: Agnaldo Siri Azevedo e Chico Drummond. Produção Executiva: Roman Stul-
bach. Direção de Produção: Chico Drummond. Direção de Fotografia: Vito Diniz. Mon-
tagem: Roman Stulbach e Deverino Dada. Técnico de Som Direto: Rômulo Drum-
mond. Trilha Musical: Walter Queiroz. Narração: Harildo Deda e Nelson Dantas.  
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50-anos-com-tributos-no-cinema-e-na-tv 16110570# ixzz4lOlkKKy>. Acesso em 29 
Jun. 2017. 
 
BRAGA, Rubem. Um Brasileiro. Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 16 de fev. de 
1957, p. 2. 
 
CONCEIÇÃO, Fernando. “Cineasta baiano classifica filme em festival de Paris”. In: 
Caderno 2, Jornal A tarde, Salvador, 06 de mar. de 1991, p. 2 
 
DRUMMOND, Chico. A Construção do Documentarista. In: A Tarde, Caderno Cultu-
ral, Salvador, 30 de ago. de 1997, p. 8-9. 
 
LOBO, Luiza. O longo caminho do curto. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 21 de ago. 
de 1972. 
 
TAVARES, Odorico. Revolução na Bahia. In: O Cruzeiro, Rio de Janeiro, edição 38, 
1951, p. 90 
 
A tarde Cultural, Salvador, 28 de ago. de 1993, p. 08. 
 
Diário do Paraná, ed. 6617, Curitiba, 15 de jul. de 1977, p. 02. 
 
Filme Sobre Carybé. A tarde. Salvador, 13 de jun. de 1995. p. 8. 
 
“Gregório de Matos, o poeta privilegiado”. In: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, suple-
mento do Livro nº 36, 19 de jul. de 1969, p. 12. 
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“Viúvas de presos políticos escrevem a Armando Falcão por notícias dos maridos”. 
Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 27 de out. de 1978, p. 14 
 
“Embrafilme vem liberar a verba de projetos baianos”, A tarde, Salvador, 22 de fev. 
de 1980, p. 6. 
 
“Cineastas entusiasmados com possibilidade de Pólo cinematográfico”, Diário de Per-
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