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Resumo 
 
A presente dissertação empreende uma leitura poética da novela Campo Geral, de Guimarães Rosa, 
do filme Mutum, baseado na novela citada e dirigido por Sandra Kogut e da investigação em campo 
realizada em cidades de Minas Gerais-MG envolvidas na realização desse filme. O propósito dessa 
leitura é comunicar a experiênica devaneadora realizada a partir de uma obra fílmica, de uma narrativa 
literária e do encontro com cinco atores não-profissionais e três pessoas da equipe técnica de Mutum. 
Para isso, o devaneio poético, proposto por Gaston Bachelard, é usado como recurso cognitivo para 
experienciar a realidade semi-imaginária do homem, a partir do acionamento do duplo no processo de 
participação afetiva (MORIN,1997). O filme escolhido trata das impressões de uma criança, que vive 
com seus pais, seus irmãos, sua avó e sua cachorra Rebeca num lugar chamado Mutum. Sob a 
perspectiva do ser devaneador, que medita sobre as imagens da infância onírica dentro do contexto 
do sertão, de um sertão que é transformado e alargado por meio do sonho poético, alcançamos a 
infância meditada (BACHELARD, 2006). Ao longo da narrativa desta pesquisa, Guimarães Rosa, a 
diretora Sandra Kogut, eu mesma enquanto indivíduo/pesquisadora e os interlocutores da Família 
Mutum que encontrei em Minas Gerais, todos nós somos tomados enquanto Miguilins que sonham o 
sertão da cabaça azul. Incandescentes, múltiplos, palimpsestos, esses Miguilins são portadores da 
carteira de identidade multicolorida e com ela compreendem a participação humana na Grande 
Narrativa (SERRES, 2005).  

 
Palavras-chave: Devaneio poético. Infância. Sertão. Cinema. Literatura. Mutum. 
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RÉSUMÉ 

  

Cette thèse concerne dans une lecture poétique du roman Campo Geral, de Guimarães Rosa, du film 
Mutum - basé sur le roman mentionné et réalisé par Sandra Kogut, et de l’investigation das les villes de 
Minas Gerais/MG impliqués dans la production du film. Le but de cette lecture est de communiquer 
l'expérience onirique faite à partir d'une oeuvre cinématographique, à partir d’un récit littéraire et la 
rencontre avec cinq acteurs non-professionnels et de trois membres de l'équipe de Mutum. Pour ça, le 
rêve poétique, proposé par Gaston Bachelard, il est utilisé comme une ressource cognitive à 
l'expérience de la réalité de semi-imaginaire l'homme, a partir de l’actionnement du double dans le 
processus de participation affective (MORIN, 1997). Le film choisi abord des impressions d’un enfant 
qui vit avec ses parents, avec ses frères, avec sa grand-mère et avec sa chienne Rebeca, dans un 
place appelé Mutum. Sous la perspective de l’être rêveur, qui medite sur les images de l’enfance 
onirique dans le contexte  des régions sèches de la campagne, des régions qui sont transformées et 
étendues à travers le rêve poétique, nous arrivons à l’enfance méditative (BACHELARD, 2006). Tout au 
long de la narration de cette recherche, Guimarães Rosa, la réalisatrice Sandra Kogut, moi-même 
comme un individu / chercheur et les interlocuteurs de la famille Mutum que j'ai trouvé dans Minas 
Gerais, nous sommes tous pris comme Miguilins qui rêvent de La région Cabaça Azul. Incandescents, 
multiples, primitives, ces Miguilins sont porteurs des papiers colores et avec elle ils comprennent la 
participation de l'homme dans le Grand Récit (SERRES, 2005). 
 

MOTS-CLÉS: Rêve poétique. Enfance. Régions sèche. Cinéma. Littérature. Mutum.  
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Nesse começar, o primeiro Miguilim que apresento se chama Seu Salvino. Ele é filho de Seu 

Gentil, o proprietário da Fazenda Barreirinho onde foi rodado Mutum, o filme estudado nesta 

pesquisa1. Seu Salvino é apresentado logo de princípio, porque foi ele quem me deu a cabaça azul. 

‚Todas as coisas do cenário, eles tiraram fotos, que eles levaram algumas... „ Eu posso levar esse 

copinho? Pode! E foi carregando... Mas ia cobrar como, de não levar? Essas coisinhas eles levaram 

tudo! As cabaçinhas, quase todo mundo que chega lá quer uma...‛. Foi porque eu ganhei a minha. 

Como realizava pequenas tarefas que a produção do filme pedia, ele sabe muito sobre as 

filmagens de Mutum. Dormiu e tudo no cenário da casa principal do filme. ‚Olha, nos dias de filmagem 

era muito difícil... porque se você pegasse nesse copo aqui e tirasse, você tinha que pôr no mesmo 

lugar. Um dia pintou chuva e eu tive que dormir por lá. O córrego encheu e... Ah! eu peguei deitei nas 

camas deles, peguei as cobertas e peguei o dormi. Quando foi no outro dia, eu deixei do mesmo 

jeitinho. Peguei o cavalo e fui lá mais na frente, fazer que tava chegando. „  Bom dia, como é que tá? 

O esquema ai tá bom?‛. 

Seu Salvino também trabalhou todos os dias em seus afazeres de vaqueiro enquanto a 

grande engrenagem de gente e máquina fazia cinema, enquanto Sandra Kogut, a diretora do filme, 

dirigia o sonho de reinventar a história de Miguilim de Mutum, antes inventada por Guimarães Rosa. 

Muito da riqueza da feitura de Mutum eu partilharei a seguir, quando contar mais de minha viagem de 

pesquisa por cidades de Minas Gerais-MG, envolvidas na história deste filme e desta dissertação. 

Como pode-se dizer muitas coisas nesse princípio, quero dizer também que um corpo romã-

urucum e sensações de rosa me colorem neste trabalho e que o poético sonhou em mim pelo amor. 

                                                 
1 A estilística textual usada nesta dissertação mescla o uso do texto objetivo-acadêmico com o o uso do texto literário-criativo, sem 
que com isso seja prejudicada a qualidade da pesquisa realizada, mas antes, uma opção textual apontada pela Banca 
Examinadora durante a defesa, como uma das responsáveis pelo elogiado teor criativo do trabalho empreendido. É importante 
dizer ainda que as fotografias apresentadas ao longo do texto possuem duas texturas: as fotografias mais ilustrativas (as quais o 
leitor pode voltar quando precisar ou sentir  vontade) e as fotografias predominantemente informativas (as quais são essenciais ao 
leitor, para que ele localize as cidades visitadas durante a pesquisa de campo em Minas Gerais e/ou identifique os atores do filme 
estudado). 
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Amo a magia dos filmes, as histórias da literatura, as viagens, as pessoas. Sei que amo a palavra 

porque lembro a maior que soletrei quando estava aprendendo a ler: foi a-pren-di-za-gem. Eu me 

dediquei dias e dias a ensaiar uma caligrafia bonita, copiando por muitas vezes a letra de uma música 

de amor, e é por isso que passam, também, minhas alegrias com as palavras. Sinto amor por algumas, 

sozinhas... Sinto por frases inteiras. Amar a palavra-linguagem é uma emoção sonora, corporal, 

imagética. Ela está sempre vestida de arrebatamentos. Gosto quando Josimey Silva (1997) nos 

surpreende, ao revelar que no jogo do amor-linguagem (CYRULNIK in SILVA, 2004), ‚palavras e amor 

se identificam porque o amor está enraizado na própria corporeidade‛ (p. 42). Amo o cinema porque 

minha paixão quer compensar o atraso de ter ido ao cinema pela primeira vez aos 21 anos. Amar o 

cinema quer dizer amar o fantástico das imagens que se movimentam e saber que o imaginário 

também constitui a realidade humana.  Amo as viagens porque, algum dia me disseram, são a própria 

felicidade. Amo as pessoas porque com elas percebo minha amplitude e minha incompletude.  

Pesquisar e escrever conjuga-se bem de perto com o inventar. É bom inventar quando se 

vive, a cada criação, nos múltiplos pertencimentos e despertencimentos que ela nos oferta, 

experiências de conhecimento em bonecas matryoshkas2. Nesse inventar, é possível imaginar a partir 

de encontros/desencontros, encaixes/desencaixes de idéias, sensações, cores e elegâncias, 

atrapalhando as significâncias do dicionário, da linguagem, da cultura, como realiza Manuel de Barros 

ao criar a poesia: 

Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. A gente só descobre 
isso depois de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas há que ser medido 
pela intimidade que temos com as coisas. [...] Pombada contava aos meninos de 
Corumbá sobre achadouros. Que eram buracos que os holandeses, na fuga apressada 
ao Brasil, faziam em seus quintais para esconder suas moedas de ouro, dentro de 

                                                 
2 Matryoshka provém do diminutivo do nome próprio Matryona. É um tradicional brinquedo russo formado por um conjunto de seis 
ou sete bonecas, de madeira ou outro material, encaixadas umas dentro das outras, da maior no exterior até a menor que é a 
única que não é oca. Há algumas histórias que explicam a origem dessas bonecas, sendo uma delas a de que o artesão Sergei 
Maliutin criou as bonecas inspirados na série de bonecos que representam os Sete Deuses da Fortuna na mitologia japonesa, os 
Shichi-fuku-jin.  

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sergei_Maliutin&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sergei_Maliutin&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Sete_Deuses_da_Sorte
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grandes baús de couro. [...] Mas eu estava a pensar em achadouros de infâncias. Se a 
gente cavar um buraco ao pé da goiabeira do quintal, lá estará um guri ensaiando subir 
na goiabeira. [...] Sou hoje um caçador de achadouros da infância (BARROS, 2003, 
poema XIV). 

 

O objetivo desta pesquisa é narrar a experiência humana de devaneio poético, a partir de três 

diferentes e dialógicas narrativas: o filme Mutum3; a novela Campo Geral – a primeira novela de Corpo 

de baile4 de Guimarães Rosa, da qual cujo filme foi adaptado ” e todo o material fotográfico, 

videográfico e de entrevistas produzido durante o trabalho de pesquisa em Minas Gerais, com cinco 

atores não-profissionais e três pessoas da equipe de apoio do filme estudado. 

Para tal escolha, levei em conta que a história da literatura e a história do cinema nacional 

dialogam desde as primeiras películas filmadas no Brasil e a influência mútua entre essas duas 

expressões da cultura provoca discussões e debates pertinentes a uma reflexão sociológica 

compreensiva quanto à atividade humana de imaginar, na qual o devaneio poético é inerentemente 

presença vivida, experienciada e compartilhada.  

O método de pesquisa se desenvolve a partir dos conceitos de imaginação criadora e 

devaneio poético tal como entendidos por Gaston Bachelard, de projeção-identificação e duplo 

propostos por Edgar Morin. A proposta é experienciar a realidade semi-imaginária humana, vivenciada 

por meio da literatura e do cinema, sob a perspectiva de um devaneador que chamo de sonhador 

incandescente e, dessa forma, alcançar a infância meditada dentro do contexto do sertão, de um 

sertão transformado e alargado pelo sonho poético.  

                                                 
3 Mutum, Brasil, 2007. Direção: Sandra Kogut. Baseado na novela Campo Geral, de João Guimarães Rosa. O trailer pode ser visto 
em http://www.mutumofilme.com.br/. 
4 Em 1956 é lançada, pela Livraria José Olympio Editora do Rio de Janeiro, a 1ª edição do livro Corpo de Baile com dois volumes: 
Volume I ” Manuelzão e Miguilim, com as novelas Campo Geral, Uma história de amor e A história de Lélio e Lina e o Volume II ” 
O recado do morro, Dão-Lalalão (o devente), Cara-de-bronze e Buriti. Na 3ª edição, o próprio Guimarães Rosa, fez uma divisão 
das histórias de Corpo de Baile em três volumes independentes: Manuelzão e Miguilim, No Urubuquaquá, no Pinhém e Noites do 
Sertão. 
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A experiência de devaneio se dá em mim. Alcanço o estado de sonhador com os recursos 

cognitivos que se apresentam em forma de filme, livro de ficção, depoimentos dos atores-

personagens, criadores do filme. Estendo a possibilidade do sonho também para eles, que se 

transformam todos em Miguilins, quer dizer, em sonhadores juntamente comigo, todos nós como seres 

humanos que experimentam estados de ser do sujeito com a ‚carteira de identidade multicolorida‛, 

imaginada por Michel Serres. 

O filme Mutum, a novela Campo Geral e a pesquisa em Minas Gerais são narrativas de 

alcance privilegiado ao poético, que dão substrato ao que constitui o sertão da cabaça azul, são 

janelas oníricas por onde atravesso como devaneadora, sempre em comunicação com os outros 

sonhadores desta pesquisa, em busca das repercussões da infância meditada no exercício da função 

imaginante, para sonhar o sertão inerente, precedente ao humano, que na travessia entre a novela, o 

filme e a viagem é alargado.  

 Não é o filme inteiro, nem o livro inteiro, nem todos os momentos da viagem para Minas 

Gerais que permitem a constituição desse sertão com alargamento, porque nem todas as imagens 

poéticas possibilitam o devaneio poético. A experiência humana de devaneio poético é estudada 

enquanto possibilidade de criação/transformação de imagens. Ao longo da pesquisa, a imaginação 

como o processo de representação imagética é compreendido, enquanto representação social e 

móvel, pois ‚seu caráter dinâmico recusa, assim, interrogar a sua origem. Não apenas ela se modifica, 

como também deve sua mutação, igualmente, às interações que ela sustenta‛ (LEGROS et al, 2007, p. 

135).  

Todos os Miguilins sabem que inventam um outro Campo Geral, um outro Mutum, porque 

recursivamente5 ” aqui usado de acordo com o segundo princípio da complexidade ”  somos criador-

                                                 
5  C.f. MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. 3ª ed. Tradução Eliane Lisboa. Porto Alegre: Sulina, 2007. O princípio 
recursivo, quer dizer, a característica inerente aos processos, inclusive sociais e culturais, que ao produzirem algo novo 
simultaneamente também produzem a si mesmos. 
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criado em movimento, onde em cada tamanho de cada boneca matryoshka, descobrimos e vivemos 

nossa criação, ao mesmo tempo em que, nos deparamos com o novo e com nós mesmos, que são, 

em sua integridade, incognoscíveis novos, incognoscíveis nós mesmos.  

A comprida barba alva de Seu Salvino me faz perceber, de algum modo, que nos instantes de 

toda invenção criativa há uma consciência sonhadora desperta, o sonho e pensamento estão ligados 

para imaginar despretensiosamente. Inventar pode nos penetrar até longe na criatividade e, segundo 

Tereza Vergani (2009), a criatividade de uma pessoa está em ela remodelar a visão de mundo da qual 

compartilha e ‚a autêntica missão humana é a de reinventar continuamente esse tecido imenso onde 

podemos talhar/enunciar o que quisermos. Nós e o mundo nos conjugamos na primeira pessoa do 

plural‛ (p.180).  

Comemos doce de leite na sala da casa do irmão de Seu Salvino em Andrequicé, distrito de 

Três Marias. Quase toda a família chega para conversar, cada um carrega um imaginário sobre o filme 

Mutum, como todas as pessoas que encontrei e entrevistei durante a viagem de pesquisa. O assunto 

sobre o qual mais falamos foi sobre como a equipe do filme deformou a casa da fazenda, como a 

equipe que alugou a fazenda transformou a casa caiada de antes em uma moradia cenográfica, com 

paredes envelhecidas e apipada com os mais diversos trens, entre eles um cacho de cabaças, ainda 

hoje depois de quatro anos, pendurado no alpendre da cozinha.  

Pergunto a Seu Salvino se ele assistiu ao filme e se gostou. ‚Não pode dizer que é ruim que 

foi nós que fizemos, né?‛. Pergunto, agora, como foi que a fazenda foi escolhida: ‚Eles chegaram um 

dia fazendo pesquisa de paus, madeiras, medindo a água... Quando foi um tempo depois, eles 

voltaram. Foram lá cinco vezes e não me acharam. Eles disseram: „ A gente quer fazer um filme, 

aceita? „ Tem que ver com os outros, porque nós somos um horror! Aí, aqueles trâmites todos... 

Tinha hora que a gente ficava variado, tanto mexido, mas tava no contrato, né?‛ 
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Encontrei e entrevistei cinco atores não-profissionais que atuam no filme Mutum, além de mais 

três pessoas que participaram do filme realizando outras atividades. Escolhi revisitar o filme junto com 

essas pessoas, porque entendo que elas são interlocutores privilegiados do processo de produção de 

uma versão fílmica da obra literária Campo Geral. E com eles, tive a oportunidade de compartilhar e 

ampliar meus devaneios de leitura a partir dessa novela e desse filme. 

Optei pela possibilidade desse encontro porque com ela nos permitimos deixar que a 

imaginação, na atividade de devanear, simplesmente acontecesse e além disso, que ocorresse a 

concretude do devaneio, já que saímos do plano da imaginação, dos objetos de devaneio comuns a 

todos, ao falar, ao comunicar o sonhado, o imaginado, seja por meio da expressão corporal percebida 

no outro, seja quando conseguimos recontar/criar as lembranças. 

Tudo que foi criado/transformado nesse processo não passou por nenhuma análise sobre as 

representações sociais do imaginário, até porque, segundo Patrick Legros et al (2007), um estudo que 

tomasse esse itinerário, ofereceria somente uma visão muito relativa dos imaginários sociais. Para 

Legros: ‚Nenhuma interpretação em ciências humanas pode, sinceramente, ter a pretensão de ser 

exaustiva. O pesquisador [...] sabe, incontestavelmente, que só resgata da realidade dos imaginários 

sociais um produto filtrado, no melhor dos casos, uma boa tradução do universo social que está 

estudando‛ (p. 110). 

 É claro que é possível realizar um trabalho que obtenha uma leitura apropriada da sociedade 

imaginária, com suas dinâmicas de criação dos imaginários sociais, suas simbolizações e 

representações coletivas, pois o imaginário não é uma forma social encoberta, mas uma necessidade 

social fundamental (LEGROS et al, 2007). Mas, uma pesquisa com amplitude bastante para dar conta 

de uma sociedade inteira ou de um grupo com muitas pessoas, não foi possível e, dessa forma, 

escolhi gestar um trabalho que contemplasse a atividade imaginante no nível individual, mas não 

menos relevante, porque comunicável, partilhada. 
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  Como esta dissertação envolve obras literárias e cinematográficas, devo deixar explícito que 

nenhum trabalho de pesquisa abarca a infinitude de possibilidades metodológicas que as mesmas 

oferecem. Trata-se, então, de privilegiar para a pesquisa algumas imagens poéticas em detrimento a 

outras, porque, por exemplo, em relação à pesquisa de campo, uma das coisas que interessa para 

proposta desse trabalho é a exibição de Mutum para os atores não-profissionais desse filme, na 

mesma fazenda onde ele foi filmado, com o objetivo de averiguar aspectos da projeção-identificação 

cinematográfica, a obtenção de informações sobre o making-of, histórias de antes e depois das 

filmagens, e não realizar uma longa descrição de tudo o que aconteceu em Minas Gerais.  

Mas, por que chamar as narrativas, aqui trabalhadas, de narrativas de alcance privilegiado ao 

poético? Porque se entende a obra cinematográfica como uma narrativa poética que permite o 

conhecimento do homem, da condição humana inseparável da contextura natureza-cultura. O cinema 

é assim, conforme Edgar Morin (1997, p. 232): 

um mundo mais um mundo meio assimilado pelo espírito humano. Assim como também 
é o espírito humano, mas projectado, activamente no mundo, no seu trabalho de 
elaboração e de transformação, de permuta e de assimilação. A sua dupla e sincrética 
essência, ou seja, a função e o funcionamento do espírito do homem no mundo.   

 

Entre os muitos discursos, a favor ou contra as adaptações cinematográficas, vale recordar 

lembrando o poeta Manoel de Barros e o cineasta Nelson Pereira dos Santos, nos conta José Carlos 

AVELAR (1994), que para se fazer poesia convém passar os olhos pelo cinema, da mesma forma que, 

para se fazer cinema convém passar os olhos pela literatura. Mutum é uma obra cinematográfica que 

realizou esse passeio.  

Já a obra literária, tomada assim como o cinema como objeto de devaneio poético, é 

compreendida tal como explicita Gaston Bachelard: ‚Um livro é sempre, para nós, uma emergência 

acima da vida cotidiana. Um livro é a vida exprimida, portanto um aumento de vida‛ (p. 88). Os livros 
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de Guimarães Rosa são vastos poemas (DICKE, 1999), convidativos à leitura repousante e fantasiosa, 

o sonho de leitura em anima6.  

 A partir dessa abordagem conceitual, realizou-se a experiência de devanear a partir do 

entrelaçamento entre o filme Mutum, o romance Campo Geral e o encontro com os atores não-

profissionais e mais três pessoas da equipe de apoio desse filme, a fim de realizar uma experiência 

estética, que  

ocorre quando experimentamos a harmonia entre a nossa vida e o mundo, associada 
ao sentimento de estarmos em conexão com ele. Esse momento de não-contradição 
apela para uma postura de repouso que faz parte do nosso bem-estar natural. Nessa 
perspectiva, o olhar poético será um modo de ‚ver‛ que revela dimensões da coerência 
da existência por meio de uma faculdade que permite ‚compreendê-la‛ mesmo quando 
o sujeito não pode racionalmente ‚descrever‛ (VERGANI, 2009, p. 214). 

 

Nesse sentido, não foram feitas distinções entre cinema e literatura, no sentido de compará-

las, mas multiplicações de uma pela outra, como forma de considerar e explorar as ligações existentes 

entre ambas, para experienciar matizes do domínio do propriamente humano. Para, além disso, 

descrever e mesmo projetar possibilidades de novos territórios existenciais, de conhecer a partir dos 

preceitos do sensível, numa amorosa realidade de co-propriedade homem-mundo, como nos lembra 

Vergani (2009).  

É esse humano que se interpõe nesta investigação, esse anthropos, como escreve Maria da 

Conceição Almeida, que ‚se constitui por intercruzamentos das seguintes formas, já híbridas em si 

mesmas: tecnomorfismo, zoomorfismo, fisiomorfismo, ideomorfismo, teomorfismo, sociomorfismo e 

                                                 
6 Em A poética do devaneio Gaston Bachelard utilizou os conceitos de anima e animus a partir da concepção de C. G. Jung. 
Segundo DICKE (1999), Jung compreendeu a mente do homem como, essencialmente, andrógina, ou seja, é inerente ao 
psiquismo humano duas realidades ” a anima, que ‚funciona como relacionadora com o espírito, tendo as funções de mediadora 
entre a consciência e o inconsciente e de relacionadora com o universo exterior como sentimento que o consciente aprovou‛ (p. 
172), e o animus ” ‚o caráter de masculinidade que existe psiquicamente na mulher‛ (p. 173). Podemos dizer que o animus é a 
potência masculina na mulher e a anima a potência feminina no homem. Quando Bachelard afirma que o devaneio está sob o 
signo da anima, ele não se refere exatamente ao mesmo que Jung, pois para ele o devaneio seria essa dimensão da psiquê 
operando, seja em homens ou mulheres. 
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psicomorfismo (LATOUR apud ALMEIDA, 2010, p.23). É a partir dessa mesma percepção da hibridez 

que modela o homem que Boris Cyrulnik afirma que o pensamento humano é um ‘ato 

neuroimaginário’‛ (CYRULNIK apud ALMEIDA, 2010, p. 23).  

O cinema é compreendido, enquanto experiência que produz sentidos, que objetiva ‚na 

grande angular uma mitologia de duplos, fabrica um comércio de signos mediadores das relações 

entre indivíduo, sociedade e cosmos‛ (CARVALHO, 2008, p. 136). Sabemos também, como ambos, a 

literatura e o cinema, nos mostra que todo indivíduo ‚traz em si suas multiplicidades internas, suas 

personalidades virtuais, uma infinidade de personagens quiméricos, uma poliexistência no real e no 

imaginário‛ (GARM’OREN apud MORIN, 2004, p. 44).  

 Ao se trabalhar, nesta pesquisa, com um filme baseado em uma obra literária, não se 

estabeleceu uma hierarquia entre o Mutum do filme de Sandra Kogut e o Mutum do livro de Guimarães 

Rosa. De todas as possibilidades que afloram da relação entre cinema e literatura, essa investigação 

se concentrará no que diz respeito às histórias que são narrativas do humano que é o sujeito da 

palavra, do ser contador de existência, do sujeito do verbo maravilhar-se. Maravilhamento natural ao 

devaneio poético, como tonalidade de estado de indivíduos que imaginam variações de vida ” as 

pessoas que encontrei em Minas, localizados no terceiro núcleo de narrativas chaves com as quais 

trabalho. São os atores não-profissionais de Mutum Thiago7, Fernando, Paula, Maria das Graças, 

Pedro Trovão, como também Seu Salvino, Dona Maria Nardi e Dona Maria Gomes, participantes da 

equipe de apoio do filme. 

 Esses sujeitos são compreendidos como coleções transitórias ” nomeação tibetana para 

pessoa física, que agrega além da capacidade mental as faculdades sensoriais8. É o indivíduo, sob 

                                                 
7 Os nomes completos são, respectivamente: Thiago da Silva Mariz, Wellington Fernando de Aguiar; Paula Regina Sampaio da 
Silva, Maria das Graças Leal de Macedo, Pedro Trovão, Sebastião Vicente de Souza, Maria Nardi e Maria Gomes. 
8A compreensão de coleção transitória está baseada no texto O lugar da impermanência: a propósito do ato de conhecer no 
pensamento tibetano, in: VERGANI, Teresa. A criatividade como destino: transdisciplinaridade, cultura e educação. 
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uma perspectiva cognitiva, na qual ‚não há lugar para clivagens entre emoção e intelecto, como 

também é excluída a noção de observador ‚isolável‛ dos seus objetos de observação: 

interpenetrantes e interpenetrados, os seres dotados de consciências encontram-se em contínua 

trans-comunicação com o mundo‛ (VERGANI, 2009, p.173).  

  Ainda sobre esses atores não-profissionais, interessou-me meditar sobre o fluxo do devaneio 

poético a partir de alguns instantes do processo de apropriação simbólica de si, na experiência de 

assistirem a eles próprios, em cores e tamanhos naturais, em imagens coloridas e que se 

movimentam, que a projeção desse filme proporcionou, como foi a escolha para a personagem, a 

preparação do elenco, o retorno à fazenda e as lembranças surgidas nesse momento, e a vivência de 

rever Mutum no local onde ele foi filmado. E mais: as lembranças dos momentos em que eles, tanto os 

atores como Seu Salvino, Dona Maria Nardi e Dona Maria Gomes falaram sobre todo o processo de 

participação no filme Mutum, o encontro com a equipe do filme, em especial a diretora Sandra Kogut, 

a vida na fazenda durante as filmagens, o próprio processo de filmar; o cansaço, as quase 

desistências, a descoberta dos elementos da produção cinematográfica ao mesmo tempo em que 

faziam cinema. 

O Mutum cinematográfico se passa na geografia do sertão, lugar cercado de sentidos, onde 

o sonho parece fluir da mágica dos sons da natureza e conta a história do menino Thiago-Miguilim9, 

que vive em Mutum, um lugar isolado, sem muitas estradas de acesso e sem energia elétrica. O filme 

trata das impressões de uma criança, que vive com seus pais, seus irmãos, sua avó e sua cachorra 

                                                                                                                                               
Organizadores: Carlos Aldemir Farias, Iran Abreu Mendes, Maria da Conceição Xavier de Almeida. Tradução: Edgar de Assis 
Carvalho. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2009.   
9 Para esta dissertação acrescentei os nomes dos personagens do texto de Guimarães Rosa aos nomes dos personagens do 
filme. Assim Thiago da Silva Mariz é Thiago-Miguilim, Wellington Fernando de Aguiar é Fernando”Patorí, Paula Regina Sampaio da 
Silva é Rosa-Paula, Maria das Graças Leal de Macedo é Vó Izidra-Maria e Pedro Trovão é Vaqueiro Jé-Pedro. 
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Rebeca. Conforme entrevista10 da diretora, o processo de roteirização de Mutum o torna mais uma 

conversa com Campo Geral, do que uma adaptação fílmica dessa obra literária.  

A escolha das seis crianças que atuaram no filme foi feita pela própria diretora, em viagens 

que ela realizou com Ana Luiza Martins Costa, co-roteirista do filme, até escolas da zona rural da 

região norte de Minas Gerais. Nessas visitas, as duas conheceram cerca de mil meninos e meninas 

porque, segundo Sandra Kogut, era preciso selecionar e conhecer as crianças pessoalmente para 

que o trabalho com atores não-profissionais fosse possível e, que a partir dessa relação com o 

universo social deles ” as histórias, os comentários e as personalidades ” fosse construído também o 

universo fílmico, imaginário e narrativo de Mutum. Os locais de filmagem, em especial a Fazenda 

Barreirinho que não parou de funcionar” uma estratégia da produção para que a equipe 

compartilhasse um cotidiano, como se ali não acontecesse uma atividade cinematográfica ” foi a 

principal locação do filme. 

 Todo o trabalho de atuação desses atores partiu da proximidade entre a vida deles e a vida 

dos personagens que interpretaram, eles não leram o roteiro ” tudo foi passado oralmente ” e 

compartilharam um cotidiano, vivendo durante dois meses na fazenda onde foi produzido o filme. 

Como conta Sandra Kogut, ‚a maior parte das pessoas que atuam no filme não é feita de atores 

profissionais.  A maioria das crianças e dos vaqueiros nunca foi ao cinema. Mutum é o resultado de 

um longo trabalho de preparação‛11. 

A fazenda onde ocorreram as filmagens é de propriedade de Seu Gentil e fica próxima a 

cidade de Andrequicé. Foi alugada pela equipe de produção da diretora Sandra Kogut por cerca de 

quatro meses, pois como as personagens crianças do filme eram de diferentes regiões de Minas 

                                                 
10 Disponível em http://cinema.uol.com.br/cannes/2007/ultnot/2007/05/23/ult3723u18.jhtm. Acesso: 14 de agosto de 2008. 
11 O preparação do elenco foi realizada por Fátima Toledo, que realizou um trabalho em que os atores viveram situações nas quais 
exploraram as próprias emoções, ou seja, as vivências pessoais deles serviram de base para a expressão das experiências dos 
personagens que interpretaram. Para leitura de Notas da diretora, c.f. http://www.mutumofilme.com.br/. Acesso: 14 de agosto de 
2008. 

http://cinema.uol.com.br/cannes/2007/ultnot/2007/05/23/ult3723u18.jhtm
http://www.mutumofilme.com.br/
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Gerais, a produção decidiu manter todas vivendo próximo ao set de filmagem. E também porque o 

acesso ao local era dificultoso e poderia se tornar bastante oneroso como também atrasar as 

filmagens, já que a cidade mais próxima que é Três Marias ” com infra-estrutura maior disponível ” se 

localiza a 31 quilômetros. Isso fez com que a equipe também necessitasse de pessoas para cuidarem 

das crianças e foi assim que Dona Maria Nardi e Dona Maria Gomes foram contratadas para trabalhar 

em Mutum. Além delas, Seu Salvino, filho herdeiro de Seu Gentil, trabalhou em diversos serviços ” da 

lida com o gado e as atividades rotineiras da fazenda até a procura por determinados elementos para 

o cenário do filme solicitados pela produção. Como dito anteriormente, essas três pessoas, moradores 

de Andrequicé foram interlocutores importantes para o afloramento de meu imaginário sobre o making 

of do filme.  

A viagem para Minas Gerais-MG foi realizada com o intuito de buscar co-autores de 

devaneios a partir de objetos poéticos em comum. Por isso viajei a Minas Gerais: para conhecer um 

pouco do contexto de algumas cidades que inspiraram a obra de Guimarães Rosa: Andrequicé com a 

pensão centenária de Dona Olga e o Museu Manuelzão, os contadores de história de Três Marias e o 

Rio São Francisco com o pulso de sua correnteza-coração interrompido para gerar eletricidade, Morro 

da Garça, a cidade onde nasceu o Thiago-Miguilim e a Rosa-Paula, um sertão mineiro onde em vez de 

faveleiras espalhadas na caatinga é cercada por colossais plantações de eucaliptos. O Morro onde 

conheci a Rocinha do Bom Amor, sítio próximo ao grupo escolar das Fazendas Capivara de Cima, 

Capivara do Meio e Capivara de Baixo.  

Foi em Capivara de Cima onde Sandra Kogut conheceu e escolheu Thiago para protagonista 

do filme dela. E foi lá também, anos depois, onde organizei uma sessão comunitária de cinema  

exibindo Mutum, nunca antes visto pelos amigos, familiares mais distantes, vaqueiros, crianças e 

adultos, todos vizinhos do rapazote que viveu no cinema, o menino míope, tal como era na vida real 

seu criador, Guimarães Rosa. 
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Figura 1 ” Mapa do Circuito Cultural Guimarães Rosa. 
 
         Cidades onde estive para realizar a pesquisa com os personagens da Família Mutum. 
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— Sonho acordado12 — 

Eu vim lá da Paraíba, vizinha ao Rio Grande do Norte onde eu estudo. Em 

2009, eu entrei na Universidade para estudar um pouco o cinema, a partir 

de pessoas como Thiago. Que são pessoas que não são atores, nunca 

tinham trabalhado com cinema e de repente fizeram um filme. Quero saber  

‚Como aconteceu essa história?‛. O filme Mutum é muito especial para 

mim por isso. Porque ele conta uma história do sertão, foi filmado, a 

diretora Sandra Kogut, teve a idéia de filmar a partir de uma obra de 

Guimarães Rosa. Porque essa região onde vocês moram é uma região 

onde Guimarães nasceu e onde ele andou, viajou para se inspirar e 

escrever os livros dele. Meu trabalho é conhecer, primeiramente as 

crianças do filme e depois as outras pessoas, como Dona Maria, que fez a 

Vó Izidra, Nonato que é quem canta a única canção do filme, pessoas que 

foram escolhidas para contar essa história do sertão. Eu agradeço muito 

por vocês estarem aqui para assistir ao filme. Eu, quando fiz o projeto do 

meu trabalho, conversava muito com minha professora que eu queria fazer 

um momento como este que a gente vive agora. Que era realizar uma 

exibição na comunidade e aqui em Capivara de Cima, onde mora Thiago e 

onde moram vocês, está sendo muito especial. Agradeço à Fátima e a 

família dela, que está nos hospedando aqui, nos dando uma assistência 

emprestando o computador, eu trouxe o DVD do filme. Por ser sertaneja, 

meu coração está muito feliz, eu estou muito emocionada, mesmo, de estar 

                                                 
12 As expressões Sonho acordado e Silencia o humano furta-cor servem para distinguir as passagens no texto que chamei de  
devaneio. Devanio é usado, nesse sentido, como falas-respirações, com começo e fim, no nível da linguagem, do texto escrito. Por 
isso, uso o termo silencia, para indicar que o devaneador não está mais ativo, está em silêncio. 
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aqui.  Acho que o cinema é isso. Eu disse para Thiago hoje que eu assisti 

ao filme e decidi estudá-lo porque é um filme que me toca muito. Tomara 

que vocês gostem, é um filme silencioso, é um filme que é cheio de muitas 

nuances, mas é um filme que mostra o sertão! Que mostra crianças! Que 

mostra a chuva! Toda a mágica do cinema... Porque o cinema é isso, uma 

mágica que acontece diante dos nossos olhos. Eu vou estudar isso, essa 

mágica, essa imaginação. Eu espero fazer um trabalho bem cuidadoso, 

lembrando de cada pessoa que eu encontrei nesses dois anos, porque 

agora eu tenho um ano para escrever o texto. Então, bom filme.  

— Silencia o humano furta-cor — 
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 Ir a Minas Gerais à procura desses encontros foi outra das estratégias do método escolhido 

para poder, na fazenda de Seu Gentil, assistir Mutum junto com alguns atores na mesma sala da casa 

onde ele foi filmado e conversar com as pessoas que guardavam detalhes, lembranças e histórias dos 

bastidores dessa produção cinematográfica. E ainda, também, para que o sonho nesse trabalho fosse 

compartilhado de alguma maneira, para meus devaneios encontrarem a materialidade do vivido que 

faria fluir a abstração inerente ao relembrar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 2 (p. 27), 3 e 4 (nesta página) ” Momentos da noite que realizei a exibição de Mutum na comunidade 
de Capivara de Cima, pertecente ao município de Morro da Garça, onde mora Thiago-Miguilim13.  

                                                 
13 Este trabalho contém fotografias de três tipos: as feitas por mim, em abril de 2010, em Minas Gerais; as que retirei do filme 
Mutum; e aquelas que foram tiradas do site oficial desse filme.  
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Nesta pesquisa, nenhuma reflexão é abordada sem levar em conta a ‚auto-referência 

experimental‛, não se dispensa, além disso, a compreensão das estruturas sociais em uma escala 

mais ampla, mas se exercita uma ‚persistência entusiástica‛ (VERGANI, 2009, p. 211), para 

problematizar e compreender que o cinema e a literatura nos oferecem o que é mantido invisível nas 

ciências humanas, pelo menos nos paradigmas hegemônicos de algumas práticas sociológicas 

atuais, ‚os caracteres existenciais, subjetivos, afetivos do ser humano‛ (MORIN, 2004, p. 43).  

     O indivíduo como foco de discussão e questionamentos suscita questionamentos e 

relembrando em O cinema ou o homem imaginário, quando Edgar Morin cita o romancista russo 

Máximo Gorki: se a realidade do homem é semi-imaginária14, não seria esse sujeito o homem que 

anseia pela transfiguração do mundo? E a imaginação não seria uma forma de apreensão do mundo 

pelo homem, porque desperta ‚a vontade para todas as novas perspectivas‛ (BACHELARD, 2006, p. 

205)? 

 Como ao devaneio se liga nosso espírito, insistimos que esse espírito seja compreendido 

dentro da concepção do pensamento tibetano: como a capacidade de conhecimento ” faculdade de 

tornar flexível a forma de qualquer objeto conhecível (VERGANI, 2009). E já que a alma e o espírito 

não memorizam a mesma coisa, cabe ao espírito a faculdade de lembrar, e à alma, a alegria dessa 

lembrança do espírito que a alimenta.  

A alma sonhadora deste trabalho pode ser entendida nessa descrição do poeta Charles 

Nodier: ‚Em quase todos os povos, os diferentes nomes de alma são modificações do alento e de 

onomatopéias da respiração‛ (BACHELARD, 1996, p. 5). Devanear com a alma alegre, alimentada 

pelas lembranças do espírito, não será respirar com os olhos, para dentro? Para Bachelard os 

devaneios estão sob o signo da anima: ‚É ao animus que pertencem os projetos e as preocupações, 

                                                 
14 C. f. MORIN, 1997, p. 236 
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duas maneiras de não estar presente em si mesmo. À anima pertence o devaneio que vive o presente 

das imagens felizes‛ (p. 60-61). 

Se a fluidez é inerente à mente, o devaneio é a emergência de uma poética em movimento. O 

devanear por meio do poético faz lembrar a Macondo de García-Márquez em Cien Anõs de Soledad, 

onde ‚el mundo era tan reciente, que muchas coisas careciam de nombre, y para mencionarlas había 

de señalarlas con el dedo‛ (p.1). Essa nomeação é a pulsão para imaginar o mundo que vem 

imaginar-se no devaneio humano. A dinâmica do devaneio pode ser aproximada do filme Quem quer 

ser um milionário?15. Cada palavra que está diante da gente, assim como está para o jovem Jamal 

Kalik ” que disputa o jogo num programa de televisão no qual tem a chance de ficar milionário, 

reencontrar o amor de sua vida e seu destino ” tem a função de nos levar às infinitas historinhas que 

compõem nossa vida. Assim, não por trapaça como pensa o apresentador do programa, mas porque 

Kalik guarda na lembrança uma narrativa que o diz a resposta certa, ele ganha o jogo. 

Ainda dependendo do ser que sonha, essas histórias costuradas e enfeitadas pela 

imaginação criadora nos levam a um mundo onde cada pessoa aprendeu a viver sem a memória 

fixada em elementos materiais precisos. Essa realidade instaurada pelo devaneio é um mundo do 

presente. O passado da fantasia, da revêrie, é um passado reimaginado. O devaneio realiza, assim, a 

composição estética da imagem confiada à memória (BACHELARD, 2006).  

Aproximando esses mundos criados pela imaginação criadora de um dos mundos narrados 

por Alan Lightman (2005)16, o mundo em que é possível não possuir uma memória fixa e que o 

                                                 
15 Slumdog Millionaire. Estados Unidos/Inglaterra, 2008. Direção: Danny Boyle. 
16 C. f. LIGHTMAN, Alan. Os sonhos de Einstein. Tradução Marcelo Levy. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. Neste livro, são 
descritos trinta pequenos relatos, por meio de sonhos fictícios, sobre as vivências e relações com o tempo do cientista, ainda 
jovem, Albert Einstein. Mas durante a leitura, vamos percebendo que nos mundos narrados por Lightman, o leitor é livre para 
imaginar as diversas facetas da experiência com o tempo em relação a existência humana. Nesses mundos, a condição humana 
convive com dois diferentes tipos de tempos, ou três, ou nenhum, com tempos irregulares... O astrofísico Alan Lightman nos revela 
mundos criados com respeitável teor literário e que explicam, de forma pontual, diversas teorias sobre a Física.    
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passado esteja guardado nos livros e documentos. Lá cada pessoa, cada sonhador do poético, lendo 

seu ‚Livro da Vida‛, diariamente, pode quando quiser,  

 
reaprender a identidade dos pais, se nasceu alta ou baixa, se foi uma aluna boa ou 
sofrível, se realizou alguma coisa na vida. Sem seu Livro da Vida, uma pessoa é uma 
foto, uma imagem bidimensional, um fantasma. [...] Com o tempo, o Livro da Vida de 
cada pessoa fica tão espesso que não pode ser lido inteiramente. Uma escolha deve 
ser feita. Velhos e velhas podem ler as primeiras páginas, para saber o que eram 
quando jovens; ou podem ler o final, para saber o que se tornaram mais tarde. Alguns 
abandonam completamente a leitura. Abandonam o passado. Decidiram que o fato de, 
no passado, terem sido ricos ou pobres, cultos ou ignorantes ou humildes, apaixonados 
ou sem amor não é mais importante do que a maneira como o vento suave lhes sopra 
os cabelos (LIGHTMAN, 1993, p. 79-81).  

 

   Há um poeminha que escrevi faz pouco mais de três anos, assim:  

aposto! 

na literatura  

na palavra  

e num pouquinho de silêncios 

  

 Minhas apostas cresceram e, se trago este poema, é porque lembra o que Tereza Vergani 

responde ao ser indagada sobre como se sente em relação à poesia.  

Necessito de fechar o livro, deixando que a cachoeira de palavras recebidas ressoe 
dentro de mim e faça despertar o potencial máximo dos apelos surpreendentes que 
suscita. Mas para mim a poesia está longe de se limitar à palavra dos poetas. [...] A 
poesia, como qualquer outra forma de arte, produz ‚receptáculos do afecto‛: e eles 
estão em toda parte, libertos de qualquer discurso que sobre eles se pronuncie 
ulteriormente‛ (VERGANI apud CASTRO E SILVA, 2001, p. 111). 
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Quando meditamos sobre as imagens das coisas cintilantes do mundo estamos pactuando 

sentidos. O homem que sonha tem um mundo recém-costurado. Sonhem, agora, com idéias não 

ensinadas. Aqui, o vivido precisa agora ser volátil para que tudo imagine ser recente.  
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Menina vamos mais eu 
Não deixe eu ir sozinho 

Porque a viagem de dois encurta mais o caminho... 
 

Trecho do coco de roda  
Coco de Mariá, de Mestre Severino 
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A emergência 

 do homem 
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Devaneador 
 

A existência do devaneador depende da imagem sonhada. A cada vez que se inova a 

imagem, renova-se também o sonhador. Inventus é um vocábulo derivado do verbo composto invenio 

que significa encontrar, descobrir. Inventar tem a etimologia latina de invenire, cujo sentido é o de 

achar algo que estava oculto, de se fazer conhecer o que já existe. Segundo J. J. Wunenburger (2003, 

p. 111) ‚para impedir que a imagem nos fascine tanto, é necessário que a presença se ausente e que 

nós não nos prendamos à imagem‛.  A boa imagem seria aquela que ‚é associada a essa relação 

intencional de ausência‛ (p. 112).  

O surgimento desse ser fabulado pelo devaneio acontece com a meditação das imagens 

sonhadas, cuja fonte é a imaginação criadora, a partir do filme Mutum, da novela Campo Geral e da 

viagem para Minas Gerais-MG. A emergência desse homem inventado cria o humano que surge e 

chega pela imaginação, ou seja, uma imaginação que ‚não é uma representação das imagens, mas a 

transformação dessas‛, um transformar que ‚deve passar por essa espécie de evanescência da 

imagem, de desparecimento da imagem‛ (WUNENBURGER, 2003, p. 111).  

 O devaneador é aquele no qual o homo signifer e o homo sapiens correspondem-se e se 

matizam no ‚existencialismo do fabuloso‛ (BACHELARD, 2006, p. 113). Como o devaneio poético 

simboliza e por isso envolve a linguagem, uma linguagem que é fulgurante, quer dizer, realça e faz 

sobressair significações no movimento de deformação das imagens sonhadas, o ser que devaneia, ao 

significar o mundo, compreende também esse mundo, pois é o instaurador dessa nova realidade. É 

nesse processo que Bachelard afirma agir a imaginação criadora, que está relacionada à produção da 

criatividade no âmbito da psique humana, pela qual explicitamos o que o simbolismo nos revela 

enquanto sujeitos. 
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O ser da imagem poética está intimamente ligado à novidade dessa e não pode ser medido e 

sim vislumbrado nas coisas sonhadas por ele. 

 

O ser da imagem deve ser tomado no inverso da causalidade, na repercussão que é a 
verdadeira medida do ser da imagem, que por sua vez é uma origem radical de 
consciência, um germe, pois nos instala no início do ser que fala, indo de uma só vez, 
como um renascimento, diretamente ou imediatamente além de todos os automatismos 
fazendo com que um poder poético se erga ingenuamente em nós (CARDIM, 2005, 
p.291-292 apud BULCÃO, 2005). 

 

 A poética envolve atos de criação, de transformações, de desfrute. É por isso que o sonhador 

de imagens encontra e cria nos objetos de devaneio novas funções, novas cores. Ele e todos os 

sonhadores do poético, para participarem desse existencialismo na e pela poesia, reforçam a união da 

imaginação com a memória. Como explica Gaston Bachelard (2006), ‚a memória-imaginação faz-nos 

viver situações não factuais‛ (p. 114) e é assim que nossas lembranças alojam uma memória do nosso 

pertencimento ao mundo.  

A princípio, nos encontros com os personagens não-profissinais de Mutum, apostei que, 

como espectadores e ao mesmo tempo atores desse filme, eles iriam se apropriar17 de si próprios 

como signos culturais inseridos no ‚complexo fenômeno sociocultural, um conjunto multidimensional 

que compreende importantes aspectos econômicos, financeiros, estéticos, tecnológicos‛ (COSTA, 

2008, p. 36) que é o cinema, mas isso não aconteceu de forma predominante.  

Levando em conta que a apropriação simbólica de si, por ser móvel, pode se desenvolver na 

oscilação da tríada apropriação ” desapropriação ” não apropriação simbólica de si, foi percebido 

que o tornar próprio para os atores ocorreu no processo de lembrar. E, portanto, também criar 

relembranças no sentido de resignificar as memórias do período em que toda a Família Mutum18 

                                                 
17 O tornar próprio, aqui, está ligado ao imaginário cinematográfico, que pressupõe um processo de identificação, mas também de 
diferenciação.  
18 Família Mutum era a forma como as pessoas da equipe se referiam a todos que trabalharam no filme. 
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morou e trabalhou na fazenda de Seu Gentil: os momentos de atuação, o convívio com a equipe, a 

absorção da linguagem técnica do meio cinematográfico, os espaços da casa onde funcionavam 

atividades como maquiagem dos atores e principalmente o espaço da cozinha. A diretora Sandra 

Kogut nos ajuda a esclarecer a fonte dessas lembranças: ‚[...] Aos poucos formaram uma família, 

antes mesmo do início da filmagem. Dividiram uma experiência de vida, diretamente ligada à história 

contada no filme‛19.  

Nos momentos de visualização e de rememoração do filme durante as entrevistas e a ida à 

Fazenda Barreirinho, que eu chamei de revisitar Mutum, foram levados em conta a faculdade de 

imaginar e do exercício de memorizar, já que o rever, no caso o filme, comporta o lembrar. Isso 

significou entender como foi, para os atores, retornar à fazenda de Seu Gentil, como se sentiram ao 

reencontrar os colegas de elenco e qual a opinião deles sobre as repercussões do filme na mídia 

nacional e internacional e os prêmios que a obra ganhou em festivais de cinema.  

Os instantes de apropriação simbólica de si dos atores não-profissionais de Mutum foram 

entendidos e problematizados a partir das reações e dos comentários deles no momento em que 

visualizavam as imagens cinematográficas do filme. Primeiro eles assistiram o filme na íntegra, depois 

reviram trechos escolhidos por eles como, por exemplo, os que mais gostavam ou dos quais mais se 

lembravam, seja porque no dia da gravação dessas cenas ocorreu algo marcante ou porque eles 

repetiram demais as falas, os movimentos, até ficar ao gosto da diretora.  

. 

. 

. 

. 

                                                 
19 Para leitura de Notas da diretora, c.f. o endereço eletrônico do site oficial do filme Mutum: http://www.mutumofilme.com.br/. 
Acesso: 14 de agosto de 2008. 

http://www.mutumofilme.com.br/
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Figura 5 ” Rosa-Paula e Thiago-Miguilim relembram como era a casa cenográfica. 

 

— Sonho acordado —  

Rosa-Paula relembra: ‚Não tinha uma cama aqui, que eu dei água com 

cachaça pro Felipe? Era aqui. Era o remédio, né? E eu pondo na boca de 

Felipe... insistindo e Felipe não conseguia beber, porque ele já tava muito 

mal. É aqui nesse quarto que tem a cena de Thiago, na janela, batendo 

com o pé... Eram outros móveis. O telhado também era outro e colocaram 

lá embaixo do pé de jatobá.  As celas que a gente via, Thiago, olhe só, a 

mesma coisa‛. Completa Vaqueiro Jé-Pedro: ‚São as mesmas, as celas‛. 

— Silencia o humano furta-cor — 

 

Por meio do filme revisitado, foi possível vivenciar a experiência fílmica vivida, percebendo 

que ‚a magia da fruição cinematográfica leva ao deslocamento da representação de si e do outro, à 

indistinção entre ator e personagem; e produz um tipo de mediação entre o espectador e o mito, entre 

o real e o imaginário, entre o falso e o verdadeiro‛ (SILVA, 2008, p. 45). Nesse deslocamento ocorre a 

imbricação mágico-poética, entre os sentidos reais de quem está diante da tela e os sentidos 

imaginários presentes nas imagens e na narrativa fantástica e mágica, produzida, incessantemente, 

pelo cinema.  
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Na experiência, tanto de rememoração de Mutum, como na ida à fazenda onde foram feitas 

as filmagens, os atores não-profissionais e algumas pessoas que trabalharam nesse filme partilharam 

um imaginário repleto de elementos significativos, por meio dos qual criaram vínculos constituidores 

de sujeitos que eram eles próprios ” um eu como sendo o duplo, a presença ou ausência de outro-eu 

” e ainda de outros elementos que estavam fora da narrativa presente na película. As representações 

audiovisuais expostas na narrativa fílmica, tais como os figurinos, a ausência de trilha sonora, as 

paisagens do sertão, o sotaque das falas, suscitaram identificações próprias a uma vida rural mineira, 

sertaneja, brasileira e também comentários sobre detalhes do universo do making of do filme.  

Edgard de Assis Carvalho (2002) afirma que ‚qualquer indivíduo é sujeito na medida em que 

faz referência a si‛ (p.168), mas em um processo no qual estão envolvidos nossas diversas matrizes 

palimpsestas que    

 
submetem- se a forças tirânicas incontidas, a pulsões desenfreadas, que lutam por se 
tornar dominantes e atuantes, para caotizarem o ser-sujeito ou para imprimir-lhe novas 
reorganizações. Nesse equilíbrio/desequilíbrio entre ordem/desordem é que se tecem 
todas as projeções-identificações que constituem o mundo, a natureza e a matéria, uma 
rede na qual o real-em-si não dá mais conta da realidade, e isso porque real/virtual, 
real/mágico, real/imaginário impregam a totalidade das relações bioculturais. 

 

As minhas observações em relação aos momentos, enquanto nós assistíamos a Mutum, são 

de que apenas alguns trechos, algumas falas e alguns sentimentos trazidos pelo filme provocavam 

emoção e despertavam os comentários por parte dos atores. Isso implica considerar que ‚nem todos 

os objetos do mundo estão disponíveis para devaneios poéticos, mas somente as imagens 

‚poeticamente privilegiadas‛ (BACHELARD, 2006, p. 168), as que proporcionam os devaneios que 

podemos reviver, os devaneios comunicáveis que se atualizam pela imaginação. 

Por isso, a apropriação de si no devaneio é ligeira e difusa, como no instante em que Rosa-

Paula reviu o trecho do filme no qual fala para Thiago-Miguilim ‚Sai menino, larga a mão de ser 
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curioso!‛, e disse quase simultaneamente: ‚Gente, isso é eu! Acho que tenho o temperamento igual ao 

do Pai20. Muita emoção, esse momento que eu tô vivendo, maravilhoso. Muito bom, gente‛. Nesse 

momento, tomada pela participação afetiva, Rosa-Paula era Paula Regina, era também Rosa, era o 

Pai. Os atores entrevistados não sabiam qual era o enredo da história e comentaram que não 

imaginavam como ficaria o filme pronto. Em determinado momento, quando estávamos todos na sala 

da fazenda assistindo ao filme, Vaqueiro Jé-Pedro diz: ‚Essa parte que arrumo os cavalos é lá em 

Onilo [dono de uma das fazendas onde ocorreram filmagens], essa vaca se chama Brauna‛.   

 

— Sonho acordado —  

Os bois todos eram de Onilo, esposo da senhora que serve a sopa aos 

vaqueiros quando Thiago-Miguilim faz a viagem levando a boiada. 

Vaqueiro Jé-Pedro acompanha nesses dias, no dia também de encontrar o 

cágado e apostar com ele se era fêmea ou macho, no dia da brincadeira 

com a ferradura, de par com esse menino, consolando quando perdiam do 

Dito e de Salúz: Faz mal não, Miguilim, hoje é dia de são-gambá: é de 

branco perder e preto ganhar... 

— Silencia o humano furta-cor — 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Pai era como se chamava o personagem interpretado pelo ator João Miguel em Mutum. 
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Figura 6 ” Vaqueiro Jé-Pedro em três 
momentos da experiência de projeção 
de cenas do filme Mutum, escolhidas 
pelos personagens-atores, no próprio 
corpo deles. As fotografias são 
resultado desse processo, realizado 
também com Rosa-Paula, Thiago-
Miguilim e Fernando-Patorí. O que 
vemos como pano de fundo é o frame 
do filme e em primeiro plano, o 
personagem-ator. 
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Somente em alguns trechos de Mutum o passado é lembrado e imaginado pela Família 

Mutum enquanto revisitamos o filme. Emocionada, Rosa-Paula ao rever os instantes finais desse filme, 

me pergunta pela cena em que ela coloca os doces no bizaco que Thiago-Miguilim levou com ele, ao 

ir embora com o Homem da Cidade, o doutor que descobre sua miopia e o leva embora da casa dos 

pais. A cena foi gravada, mas não foi colocada no filme, fica apenas subtendida e suscita a lembrança 

de Rosa-Paula. É descrita por Guimarães em Campo Geral: ‚A Rosa punha-lhe doces-de-leite nas 

algibeiras, para a viagem‛ (p. 152). Rosa-Paula habitava a vida dupla, na tela e fora da tela, 

perturbada pela ‚profunda e contraditória sensação da nossa parecença e da nossa diferença. 

Surgimos, perante nós próprios, como exteriores e, ao mesmo tempo, idênticos ao que somos, eu e 

não-eu, ou seja, no fim das contas, ego alter‛ (MORIN, 1997, p. 57). 

No cinema, a fruição estética é uma ‚[...] transfiguração, em que o tempo linear se desarranja 

e há uma transposição do espaço‛ pelo espectador ” que ‚confere a possibilidade de um outro, 

permanecendo o mesmo‛ (SILVA, 2004, p. 104).  Não é essa possibilidade, como pergunta Bachelard 

(2006), que encerra o paradoxo ontológico de que o devaneio, transpondo o sonhador para outro 

mundo, faz dele alguém diferente mas ainda o mesmo, o seu duplo? Por que, então, não tratar o social 

pela imaginação criadora do sujeito que sonha e pelas lembranças que o devaneio cava em nós se, 

como entende SILVA (2004), ‚[...] tudo começa e acaba no indivíduo, que é presa da contradição 

insuperável, portanto dialógica, entre as necessidades individuais e as constrições do social‛? (p. 102) 

Para Bachelard (2008, p. 3), ‚só a fenomenologia ” isto é, a consideração do início da 

imagem numa consciência individual ” pode ajudar-nos a reconstruir a subjetividade das imagens e a 

medir a amplitude, a força, o sentido da transubjetividade da imagem‛. Como explicam Ângela Cogo 

Fronckowiak e Sandra Richter (2005), o método dessa fenomenologia é constituído a partir do par 

repercussão/ressonância, que:  
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[...] opera quando o maravilhamento proporcionado por uma imagem poética 
potencializa, na unidade do ser maravilhado, o aprofundamento de sua própria 
existência, gerando a repercussão. Esse aprofundamento, incognoscível em sua 
integridade, leva o devaneador ao desejo e à alegria múltipla de falar, atingindo, desse 
modo, as ressonâncias (FRONCKOWIAK e RICHTER, 2005, p. 2).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 ” Fernando-Patorí e Thiago-Miguilim expostos a uma sequência de Mutum, 
resultado do mesmo processo explicado na figura 6, página 38. 

 

— Sonho acordado —  

A sala da casa se torna um mundo de risos. Na parede se bole a cena em 

que Thiago-Miguilim briga com Fernando-Patorí. Os dois rapazotes riem do 

feitiço que um ensina ao outro. Se foi difícil interpretar um personagem 

travesso? ‚Ah, eu também era tentado como o cão‛, responde Fernando-

Patorí.  

— Silencia o humano furta-cor — 

  

Na Grande Narrativa ” buquê entrecruzado, múltiplo e bifurcante das temporalidades e 

espacialidades da origem simultânea do humano e do universo, construído para entendermos a nós 

mesmos (SERRES, 2005) ” o homem se encontra ‚diante de uma nova imagem do tempo, que já não 
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suporta ser referido a uma acumulação de fatos acontecidos no passado: polarizado pelo futuro, 

refere-se agora ao projeto em curso dos acontecíveis por vir‛ (VERGANI, 2009, p. 262), quer dizer, a 

palavra tempo comporta o aleatório, a novidade, o surpreendente e anuncia a ‚solidariedade interna 

de um universo em expansão‛ (VERGANI, 2009, p. 266). Michel Serres (2005) complementa: 

Ao acreditarmos que atuamos em um espaço estável, nós mortais tecemos 
cotidianamente em tramas e entrelaçamentos o efêmero com o milenar, o lento com o 
fulminante, esboçamos alguns traços fugidios sobre a tapeçaria multimilenar. O espaço 
se configura como uma marchetaria do tempo (p.16). 

 

Como fabricador dessas transposições e comunicações com o tempo, ao se ver vislumbrado 

a partir de uma ‚variedade de pertencimentos que flutua em razão da duração‛ (SERRES, 2005, p. 

112), o sonhador de devaneios torna-se o sujeito da humanidade incandescente proposta por Michel 

Serres, porque se deixa possuir por múltiplas identidades e experiências de diversos estados do ser:  

Você não cessa de costurar e tecer seu próprio manto de arlequim também entremeado 
e colorido, porém mais livre e leve [...]. É nessa forma arlequinada que você a 
reconhecerá. O que há de exclusivo no homem? Exatamente esse tipo de mistura. 
Incandescente como Pierrô; supercolorida como o Arlequim21. 

 

Ao se dar conta que a experiência do devaneio nos impele a falar, o devaneador tem a 

chance de narrar seus devaneios como uma contribuição antropoética à Grande Narrativa, da qual 

somos co-atores junto com todos os outros humanos. Essa ética complexa, segundo Edgar Morin 

(2005), é ‚o modo ético de assumir o destino humano‛ (p. 159), solidário ao destino comum de nossa 

humanidade. Com essa decisão, exercemos um tipo de servidão cósmico-subjetiva, já que uma das 

compreensões para a palavra servir é sermos nós mesmos em relação ao outro. E  

desde que criamos os objetos-mundos, subimos nos palcos, participamos do trabalho 
de diretor de teatro, empenhamo-nos na escritura do texto na qualidade de co-autores 
da Grande Narrativa. Não trabalhamos apenas para o desenvolvimento da história [...] 

                                                 
21 Metáfora usada por Michel Serres em seu livro Filosofia Mestiça (1993), esse arlequim é o imperador da lua que retira, um por 
um, seus vários casacos  que representam a pluralidade de nosso ser híbrido.  
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porque somos nós mesmos que fabricamos nossas histórias, mas exploramos o tempo, 
o destino do mundo e dos seres vivos; [...] De agora em diante apropriamo-nos 
conjuntamente das palavras e das coisas da Grande Narrativa (SERRES, 2005, p. 36).  

 

Mesmo que expressemos pela fala, pela linguagem ou outro tipo de meio, o que o poético 

ressoa em nós, a codificação do presente do devaneio será uma atividade tradutora, mesmo que 

atualizadora, como é toda e qualquer articulação do presente, pois ‚ela pretende transpor o complexo 

continuum dos acontecimentos vivenciados, presenciados ” uma linguagem que se desenvolve em 

múltiplas e simultâneas dimensões e direções ” em um objeto temporal e espacialmente delimitado, 

circunscrito, vale dizer em um texto‛ (BAITELLO JR, p. 79).  

Dessa forma, apenas encenamos como todos os processos da imaginação acontecem a 

partir do poético. É que na vivência dos objetos poéticos o método objetivo é a curiosidade exaurível. 

No estado repouso, o ser que sonha se entrega ao psiquismo que forceja por nascer novo sem parar, 

satisfazendo sua alma curiosa a cada nova imaginação. A poética do sonho não se refere a livres 

devaneios sem relação com a consciência. O sonho é o sonho acordado, um processo de adesão à 

materialidade e aos ritmos existentes no mundo concreto, que podemos dizer que formam a Grande 

Narrativa, e que se presentifica no espaço simbólico e imaginado dos sonhos.  

Nesse sentido, o corpo é sensível e cognoscente, capaz de capturar ou construir imagens 

dinâmicas da matéria não somente enquanto ato perceptivo, mas além disso, enquanto memória 

corporal, que exige linguagens que possam narrar o intraduzível vivido corporalmente. Essa 

imaginação material, como nos lembra J. J. Wunenburger (2003), ‚não é somente a imaginação das 

matérias; é a imaginação como ela é mediatizada pelo corpo, o corpo vivo, o corpo submetido a uma 

certa quantidade de tensão‛ (p. 109), um corpo que ‚ inteiro colabora na constituição das imagens‛ 

(SILVA, 2004, p. 61). 
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  A busca de uma ordenação para os arrebatamentos da palavra, das cenas cinematográficas 

e dos encontros com os personagens que de alguma forma participaram do filme Mutum, implica em 

considerar que a metafísica da poesia é instantânea, no sentido de poesia a partir de Manoel de 

Barros : Poesia é a ocupação da palavra pela Imagem. Poesia é a ocupação da Imagem pelo Ser22. 

Dessa forma, busquei uma clareza intuitiva23 para com a enormidade do devir na constituição dos 

objetos de devaneio, pois nas constituições do imaginário trabalha o ‚homo signifer‛ e ‚o progresso de 

sua consciência será o progresso de sua prenhez simbólica‛ (VERGANI, 2009, p. 99). 

 Segundo Edgar Morin (1997, p. 235), as experiências de participação cinematográfica e, eu 

acrescentaria literária, são ‚fonte permanente do imaginário‛. Nos momentos do que esse autor 

denomina ‚processos concretos de participação‛ (p. 144), podemos identificar ativas ‚a magia do 

cinema, a humanidade dessa magia, a alma dessa humanidade e a humanidade dessa alma‛ (p.244). 

Assim, o devaneador arde em brasas e suas personalidades jamais vivem numa ‚democracia plena‛ 

(CARVALHO, 2002), formado por ‚diversos patamares de equilíbrio, diferentes pontos de 

‘estagnação’, de múltiplas invariâncias temporárias que ocorrem por meio de variações do tempo, de 

operadores de transformações, de emoções, sentimentos e pensamentos‛ (SERRES, 2005, p. 112).  

 A obra de Bachelard24 se concentra, especialmente, nos devaneios a partir de imagens 

poéticas presentes na literatura. Como vem sendo feito por outros pesquisadores25, ampliei, avancei, 

realizei atrevimentos ao tentar experimentar a fenomenologia da imaginação criadora, a partir de 

imagens poéticas (cenas poéticas) do cinema. Mesmo que cada arte reclame uma fenomenologia 

                                                 
22 C.f. BARROS, Manoel de. O guardador de águas. Rio de Janeiro: Record, 1998. 
23 Esta noção de clareza intuitiva é como se fosse um pensamento intensivo preocupado em adentrar a imaginação da poética. C.f. 
ALMEIDA, Fábio Ferreira. Bachelard e a Filosofia. In: Trans/Form/Ação, São Paulo, vol.26, nº 2, p. 85-92, 2003. 
24 Gaston Bachelard desenvolveu pesquisas a partir, também, da gravura, da pintura e outras artes, do rádio. C.f. BACHELARD, 
Gaston. O direito de sonhar. Tradução José Américo el al. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1994. 
25 C.f. BULCÃO, Marly (Org.) Bachelard, razão e imaginação. Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em 
Filosofia/Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, 2005. Esse livro traz trabalhos envolvendo a obra de Gaston Bachelard 
com a dança (André Meyer), com o cinema (Elisa Cabral), entre outros. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31732003000200004
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específica e que sem encontrar condições de fundamentar uma fenomenologia do devaneio voltada 

às cenas poéticas das narrativas cinematográficas, transpus a teoria da imaginação das imagens 

literárias para o cinema e para o encontro com o outro, durante a experiência de pesquisa dessa 

dissertação. 

 Se é o próprio Bachelard quem enfatiza que há na imagem poética devaneios em potência, 

por quê não perceber seu método como algo aberto, cheio de margens para que seja exercitado com 

imagens poéticas de outras artes, de outras naturezas, de tempos hodiernos? No entanto como não se 

perguntar, tal como Luciano Migliaccio (2009): será possível fazer uma história das imagens? Existe 

uma ordem no nascer, multiplicar-se, combinar-se e recompor-se das imagens? 

 É importante perceber que há níveis de formação de imagens na experiência mental, 

conforme explica J. J. Wunenburger (2006, p. 23-24): 

[...] a imagética poderia designar o conjunto das imagens mentais e materiais que se 
apresentam antes de mais como representações do real, apesar das distâncias e das 
variações involuntárias ou voluntárias em relação ao referente. Podemos incluir nesta 
categoria as imagens fotográficas, cinematográficas, televisivas, o desenho publicitário, 
a pintura descritiva, as imagens mnésicas, etc., quando se apresentam como ‚coisas‛ 
representadas. A imagem duplica assim o mundo a fim de memorizá-lo, deslocá-lo ou 
estetizá-lo; [...] o imaginário engloba as imagens que se apresentam como substituições 
de um real ausente, desaparecido ou inexistente, abrindo deste modo um campo de 
representação do irreal. Este pode apresentar-se como negação ou denegação do real, 
no caso da fantasia [...] ou simplesmente como um jogo com possibilidades, como no 
caso da ficção (como se), o que nos permite entrar já no simbólico [...]; o imaginal (do 
latim mundus imaginalis e não imaginarius) remeteria antes para as representações 
metafóricas a que poderíamos chamar sobrereais, uma vez que estas têm a 
capacidade de serem autônomas como objectos, colocando-nos simultaneamente na 
presença de formas sem equivalentes ou modelos na experiência. [...] O imaginal, 
enquanto correlação com a imaginação criadora, realiza o plano superior do 
simbolismo que actualiza imagens epifânicas com um sentido que nos ultrapassa e que 
não se deixa reduzir nem à produção nem à ficção. 

 

 Nas palavras de Legros et al (2007), o imaginário é, assim, uma ‚representação 

acrescentada‛ (p. 107), daí sua função fabulatória mesmo que limitada, já que nossa decodificação do 
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mundo está sujeita aos limites do antropomorfismo, pois nosso imaginário pode ser entendido como 

parte da dinâmica mediadora e organizadora das nossas experiências enquanto humanos.  

 Na Grande Narrativa se revela a universalidade do tempo, no sentido de totalidade (SERRES, 

2005) e no devaneio descobre-se o tempo do sonhador. Se como homo obliviosus, que seria o homo 

sapiens esquecediço, não nos lembramos de nossa consciência como parte da Grande Narrativa, o 

devaneio poético pode nos ajudar a burlar esse esquecimento, pois ‚[...] o devaneio é uma atividade 

onírica na qual subsiste uma clareza de consciência‛ (BACHELARD, 2006, p. 144). Mas esse cogito 

não é compulsivo, antes é calmo e faz navegar felicidades. Acontece no movimento que a cada novo 

devaneio, da mesma forma é nova a imagem poética e se renova também o sonhador. O homem 

inventado é incandescente porque suas múltiplas identidades, identidade como a intercessão de 

vários estados do ser, ocorrem a cada novo devaneio. 

 O sujeito que se deixa incandescer torna-se, no Reino do Fogo26, um ‚braseiro de seres‛ e a 

‚rede de suas súbitas bifurcações espaço-temporais atravessa o eu com seus raios e luminosidades, 

como o ‚Incandescente viceja e pensa nessas chamas‛ (SERRES, 2005, p.242). Para Serres (2005), 

como humanos hominescentes ” qualidade diferencial no processo de hominização ” somos ‚seres 

vivos simbólicos que, à medida que multiplicam suas relações, se tornam cada vez mais 

simbólicos‛(p. 80) e, assim, nossas ‚subjetividades cognitivas são co-participantes não só na 

experiência do mundo, mas no projeto de dar sentido ao mundo‛, como explica VERGANI (2009, p. 

116). 

Ainda assim, estou atenta para os seguintes questionamentos:  as repercussões e 

ressonâncias, por meio do devaneio poético, talvez tenham ficado restritas a mim enquanto 

pesquisadora, pois como confirmar se os meus co-autores mineiros vibraram com o poético? Como 

                                                 
26 C.f. BACHELARD, Gaston. Fragmentos de uma poética do fogo. Organização e Notas Suzanne Bachelard. Tradução Norma 
Telles. São Paulo: Brasiliense, 1990. Neste livro, Bachelard discute a imaginação do fogo, que é reino do fogo vivido, da 
experiência dinâmica e intensa a partir das imagens inflamadas do fogo.  
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saber se alcançamos no devaneio a pura imagem poética, que se concretiza ‚com a relação direta de 

uma alma à outra, como um contato de dois seres felizes de falar e de escutar, nessa renovação da 

linguagem que é uma palavra nova‛ (BACHELARD, 1990, p. 33)?  

A resposta nos vem com Ricardo Guilherme Dicke:  

As imagens que os poetas entregam em anima, se manifestam (e aqui quando Gaston 
Bachelard fala em poetas está falando de todo criador, no sentido grego) como fantasia 
em estado natural. Logo entregues, acredita-se que o sonho de cada um poderia tê-las 
sonhado, elas agem na nossa fantasia, aí se integram, tanta é a força assimilativa da 
anima. Pela leitura se sonha (DICKE, 1999, p. 164). 
 

Como co-autores incandescentes do sertão da cabaça azul, ou seja, eu mesma enquanto 

indivíduo e pesquisadora, juntamente com Thiago-Miguilim, Fernando-Patorí, Rosa-Paula, Vó Izidra-

Maria, Vaqueiro Jé-Pedro, Seu Salvino, Dona Maria Nardi e Dona Maria Gomes, Guimarães Rosa e 

Sandra Kogut,  fazemos a imaginação, o simbólico e o imaginário retomarem a cena, na compreensão 

da imagem como vetor de meditação, como emoção que faz compartilhar. Com a leitura poética ‚sob 

o signo da anima‛ (BACHELARD, 2006, p. 59) colecionaremos os devaneios voltados à infância, a 

partir da meditação das imagens presentes em Campo Geral e em Mutum. Alcançaremos, assim, a 

infância meditada.  
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Infância meditada 
 

 Nesta pesquisa, os principais devaneios são os devaneios voltados à infância, que dão forma, 

sentido e existência ao sertão infante da cabaça azul inventado por mim e habitado por diferentes 

Miguilins. Para criá-lo, durante dois anos meu interesse esteve focado em questionar e pesquisar a 

respeito da ‚carteira de identidade multicolorida‛ (SERRES 2005, p. 112), que eu, vocês meus leitores 

e toda humanidade possuímos. Essa carteira é uma das partes do díptico que constitui o humano 

incandescente de Michel Serres. A outra é a nossa ‚carteira de identidade branca‛, aonde imprimimos 

nossos pertencimentos permanentes, como o nome da certidão de nascimento, quem são nossos 

pais, qual nossa nacionalidade ou onde estudamos quando tínhamos sete anos. 

Ultrapassada, sua carteira de identidade comportava apenas dois ou três 
pertencimentos entre aqueles que permanecem fixos por toda a vida, [...] sua autêntica 
identidade pode ser mais amplamente detalhada e parece até mesmo dissolver-se em 
múltiplas categorias que mudam com o tempo. [...] a multiplicidade colorida estimula e 
reforça a singularidade, como se fornecesse a principal tonalidade ao conjunto do 
quadro. [...] ela reencontra a universalidade. Você como eu, ela como ele [...] 
apresentamos a todos uma palheta de cores. A humanidade torna-se multicolorida 
(SERRES, 2005, p. 112). 

  

 Eu me perguntava o que preenchia e como se conseguia instaurar algo nessa carteira 

colorida? É por meio do devaneio poético? É tornando-se, o devaneador incandescente, colorido? 

Alegre? É pelo abstrato do conhecimento simbólico27? Em princípio, compreendi que essa carteira 

colorida nos dá a compreensão de um humano palimpsesto. Meu objetivo revelou-se, então, como o 

desejo de experienciar ser esse humano furta-cor. Assim agi. 

                                                 
27 C.f. VERGANI, T. A criatividade como destino: transdisciplinaridade, cultura e educação. Organizadores: Carlos Aldemir Farias, 
Iran Abreu Mendes, Maria da Conceição Xavier de Almeida. Tradução: Edgar de Assis Carvalho. São Paulo: Editora Livraria da 
Física, 2009. No artigo Pensamento Simbólico, Teresa Vergani afirma: ‚As novas perspectivas da apreensão dos dados cognitivos 
abandonaram esquemas lineares de representação [...]. O anonimato da abstração dá lugar a novos valores e novos sentidos 
comunitários. Uma corrente crítica do atual estado da modernização, característica da pós-modernidade começa a se tornar 
manifesta, propondo uma nova planilha de valores: “ abstração   consciência pessoal; “ funcionalidade racional   integração 
da vitalidade emocional; “instrumentalização   fontes de significação‛ (p. 95).  
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 Para isso, escolhi como operadores cognitivos imagens da infância meditada por meio do 

devaneio poético, apoiada na proposição de Bachelard (2006, p. 125) que afirma: ‚Em nós, ainda em 

nós, sempre em nós, a infância é um estado de alma‛. É preciso esclarecer que a propósito do tema 

infância, tal como descrito por WUNENBURGER e ARAÚJO (2006, p. 48), é importante considerar que 

existe algo chamado de ‚sobre-infância‛, que ‚implica dois tempos diferentes para a infância: o tempo 

da infância real que se historiciza e o ritmo atemporal da infância imaginária‛. Minha carteira de 

identidade colorida quis adquirir cor pelo ritmo atemporal. 

De acordo com esses autores ‚[...] a imagem arquetípica da Criança simboliza o carácter 

benéfico do inconsciente colectivo, o futuro em potência, a novidade, a simplicidade, [...] a solidão e a 

cosmicidade‛ (p. 47).  Os valores infantes, a partir do entendimento de que a infância forma um núcleo 

inerente ao humano e perpassa todas as idades, ganham por meio do devaneio valores de imagem e 

não lembranças de fatos. Com isso, a imaginação, a memória e a poesia aparecem como mecanismos 

para acessar o passado que deseja ser revivido.  

O filme Mutum e a novela Campo Geral são narrativas que nos falam sobre a compreensão 

de uma criança sobre o universo da vida adulta e nas personagens crianças criadas por Guimarães 

Rosa, segundo Paulo Rónai28,  

[...] a intuição e o devaneio substituem o raciocínio, as palavras ecoam mais fundo, os 
gestos e os atos mais simples se transubstanciam em símbolos. O que existe dilui-se, 
desintegra-se; o que não há toma forma e passa a agir. Essa vitória do irracional sobre 
o racional constitui-se em fonte permanente de poesia (RONAI, 2001b, p. 19). 

 

Na infância meditada, nesse caso, ao mesmo tempo imaginada, as coisas respiram matizes 

primeiras. Porque é no reino do infante que tudo é primeiro, como o conhecimento está ligado ao novo 

                                                 
28 Tradutor e crítico húngaro que morou no Brasil e tornou-se amigo de diversos escritores, entre eles Guimarães Rosa. É autor dos 
préficios de Primieras estórias e Manuelzão e Miguilim desse escritor. 
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no pensamento tibetano. Ser criança não é ter uma idéia e realizá-la até que outra surja no coração? 

Minha infância é território sonhado e lugar de afetividade e pertencimento.  

 

— Sonho acordado — 

Ela possui como as primeiras coisas: o gosto do amarelo porque essa cor 

ilumina, dá alegria ao que é moreno. É simples, como sentir o sertão-do-

dia, de dentro de casa depois do almoço. É quiçuque na mão, comido sem 

água. É gosto pelas primices dos primeiros beijos na boca e do cabelo 

lavado em água de poço, mesmo que fique duro. Superstição e medo de 

oiticica. Saudação a trovão e todo amor do mundo aos irmãos.  

— Silencia o humano furta-cor — 

  

Tal imagem da minha infância dialoga com o que BACHELARD diz sobre o devaneio solitário 

da criança sonhadora: 

 Em suas solidões felizes, a criança sonhadora conhece o devaneio cósmico, aquele 
que nos une ao mundo. A nosso ver, é nas lembranças dessa solidão cósmica que 
devemos encontrar o núcleo de infância que permanece no centro da psique humana. 
É aí que se unem a imaginação e a memória. É aí que o ser da criança liga o real ao 
imaginário, vivendo com toda a imaginação as imagens da realidade‛ (2006, p. 102). 

  

 A partir dessa preposição, tenho mais apoio para reconhecer que existe no humano ‚[...] uma 

infância imóvel, mas sempre viva, fora da história, oculta para os outros, disfarçada em história quando 

a contamos, mas que só tem um ser real [...] nos seus instantes de sua existência poética‛ 

(BACHELARD, 2006, p. 94). É dessa maneira, que a infância como estado de ser mais sustentativo no 

humano, permanece em nós e, por meio do poético, somos capazes de sonhar o que já passou, seria 

o passado revivido nos sonhos. Por meio do sonho ” que não é o sonho noturno, mas sim o devaneio 
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acordado ” encontramos o núcleo de infância conservado em todos nós. A infância possui, dessa 

forma, um valor de imagem arquetípica29 exprimível.   

 Quando a ‚actividade imaginativa/imaginante‛ (WUNENBURGER; ARAÚJO, 2006) é exercida 

ao assistir um filme, vale pensarmos com Ismail Xavier (2003), no que diz respeito ao espectador: 

A sucessão de imagens criada pela montagem produz relações novas a todo instante e 
somos sempre levados a estabelecer ligações propriamente não existentes na tela. A 
montagem sugere, nós deduzimos. As significações engendram-se menos por força de 
isolamentos [...] e mais por força de contextualizações para as quais o cinema possui 
uma liberdade invejável (XAVIER, 2003, p. 33).  

  

 São nessas ligações que aposto acontecer um sonho-brecha, instantes nos quais a 

imaginação criadora possa simplesmente ir, nos quais as contextualizações deixam de ser espaciais, 

históricas, temporais, para serem sonhadas, contempladas, vividas como chamas. O processo de 

participação que o devaneio cria é total, ela ‚[...] dá conjuntamente alma e realidade a tudo quanto 

abarca‛ (MORIN, 1997, 155). O sujeito que vive o devaneio realiza composições estéticas das 

imagens confiadas à memória, nas quais o sujeito e objeto de devaneio não estão separados por 

nenhuma dialética de oposição. 

 O devaneio mediante a leitura de uma obra literária, no caso desta investigação, a partir da 

novela Campo Geral, evoca imagens que levam a memória de meu ser a respirar lembranças ‚que 

renascem mais como irradiações do ser do que como desenhos enrijecidos‛ (BACHELARD, 2006, p. 

130).  

 

                                                 
29 É importante distinguir imagem arquetípica (símbolo arquetípico ou primário) e arquétipo. Segundo WUNENBURGER e ARAÚJO 
(2006): ‚[...] se é verdade que o arquétipo inspira e molda a imagem arquetípica, não é menos verdade que esta é sua condição 
de visibilidade‛ (p. 90). Sendo a condição do arquétipo ‚existir como realidade antropológica e cultural, dado que, enquanto 
entidade metafísica, isto é, ontológica, ou mesmo psicológica permanece sempre inacessível‛ (p. 90), a imagem arquetípica é 
uma consequência do arquétipo, o que dá conta de sua natureza imaterial à qual os fenômenos da psique tendem a se moldar. Já 
para BACHELARD (2006), os arquétipos são ‚reservas de entusiasmo que nos ajudam a acreditar no mundo, a amar o mundo, a 
criar o mundo‛ (p. 119). 
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— Sonho acordado —  

... e a água quebrada a frieza não matava a sede. Tinha saudade do 

tempo-de-frio, quando a água é friinha, bôa. [ROSA, 2001a, p. 144] 30 

  

A água quebrada a frieza é a água que a gente tem como um carinho, um 

cuidado quando eu ou algum de meus irmãos fica doente, como você está 

agora Miguilim. É uma alegria tomar banho quente, um privilégio a água 

morninha. E a água fria só ficava mesmo pra beber. Ai vem Mãe, despeja a 

água fervida na bacia que tá a fria. Ela agachada ensaboa meus braços 

passando suas mãos alongadas do início de meu ombro, escorregando 

até o finalzinho das pontas dos dedos onde alcança o vazio. Com o 

temperamento da imaginação, a minha água quebrada a frieza e a sua 

Miguilim alcançam variedades de quentes, frios, naturais.  Agora escuto a 

voz de Mãe dizendo às minhas irmãs quando minhas sobrinhas estão 

doente: ‚Dê banho com água quebrada a frieza...‛. Essa imagem é pra 

mim um ensinamento de maternidade e, então, medito curiosa procurando 

saber quantos sonhadores não se enriquecem com essa imagem de 

continuação do mundo pelo nascimento da gente. 

— Silencia o humano furta-cor — 

 

Como ‚o imaginário e a vida emocional constituem brechas por onde escapam possibilidades 

criativas porque constituem um mundo diferente, sem regras nem referências fixas‛ (SILVA, 2004, p. 

                                                 
30 Trecho da novela Campo Geral. C. f. ROSA, João Guimarães. Manuelzão e Miguilim: (Corpo de Baile). Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2001a. Em toda esta dissertação, optei por mesclar o texto objetivo com três tipos de narrativas, devidamente 
referenciadas, a cada vez que aparecem, e formatadas com recuo diferenciado: trechos da obra Guimarães Rosa, descrições 
livres que fiz de cenas do filme Mutum e os devaneios de leitura das imagens poéticas oriundas desta investigação como um todo. 
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103), esses devaneios de infância, ‚essas infâncias multiplicadas em mil imagens não são decerto, 

datadas. Seria ir contra o seu onirismo tentar encerrá-las em coincidências para ligá-las aos 

pequeninos fatos da vida doméstica‛ (BACHELARD, 2006, p. 100). As infâncias imaginárias 

‚pertencem ao tempo em que se conta‛ (p.100). 

 As imagens poéticas da infância restituem ao sonhador um passado sobre o qual Alan 

Lightman interroga brilhantemente: 

Mas o que é o passado? Poderia a fixidez do passado ser apenas uma ilusão? Poderia 
o passado ser um caleidoscópio, um conjunto de imagens que mudam a cada distúrbio 
provocado por uma brisa súbita, uma risada, um pensamento? E se a mudança está em 
todos os lugares, como sabê-lo? (LIGHTMAN, 1993, p. 164-165) 

 

— Sonho acordado —  

Miguilim agora em tudo queria reparar demais, lembrado. Pó, tabaco-

rapé, de fumo que ela torrava, depois moía assim, repisando – a gente 

gostava às vezes de auxiliar a moer – o pó ela guardava na cornicha, de 

ponta de chifre de boi, com uma tampinha segura com tirinha de couro, 

dentro dela ela botava também uma fava de cumaru, para dar cheiro... 

[ROSA, 2001a, p. 75]  

 

Lá em casa, na casa de Mãe, no interior, toda a água que vai para a 

geladeira faz uma grande viagem. A água de beber lá em Mãe é aparada 

da torneira da rua em uma barrica enorme que fica na área de serviço. Ela 

fica ali porque não se toma água sem ser dormida. Toda a água de beber 

é cuidada, mas a água que se tem mais cuidado é a água de chuva. É 

uma água doce, gostosa, alvinha. A gente guarda e bebe dela até mesmo 

o final do ano. No outro dia ou depois de amanhã, conforme a 
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necessidade, a água é transferida para um pote, onde fica lá assentando 

algum pozinho. Toda essa água é temperada com duas ou três pedrinhas 

de cumaru que deixa um gosto bom na água. Nesse sonho há uma 

inversão de sentidos, uma função de olfato se transforma em uma imagem 

de paladar. Meu cumaru, Miguilim, é de sentir gosto e o seu é de botar 

cheiro. Toda essa água, a água do fundo dos potes de beber e do pote 

que está escorado no limoeiro do quintal e dele a gente coloca água para 

as galinhas, é a mais longínqua profundidade de mar que experimento. 

— Silencia o humano furta-cor — 

 

Através das técnicas do cinema, o telespectador também é estimulado a ‚largar amarras, 

navegar até o infinito, num tempo e num espaço livres. É dentro e através do cinema que a imagem se 

liberta e o imaginário se expande por todos os horizontes da imaginação e do real‛ (MORIN, 1997, p. 

148). Nessa liberdade cinematográfica e individual, cavamos lembranças que fazem qualquer filme 

falar de nós mesmos, nos expandir até o limite de um cosmos sonhado por indivíduos e subjetividades 

cósmicos. Onde podemos ir ao ‚nosso universo ilustrado com suas cores de infância‛ (BACHELARD, 

2006, p. 112).  

 

— Sonho acordado —  

Mas entravam a pasto a fora, podia se cantar não, não espantava o gado 

bravo. A gente tinha de não ser estouvado. Avançavam devagarinho, 

macio, levando os cavalos de môita em môita, pisavam o fofo capim, 

gafanhotos pulavam. Carecia de se ir em rumo da casa do vento. —
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“Salúz, a gente não abóia? Você não toca o berrante?” — “Hoje não, 

Miguilim, senão eles pensam vão ganhar sal...” [ROSA, 2001a, p. 137]  

 

Surge em mim uma alegria quando Guimarães revela a comunicação entre 

o berrante e o boi. Você a sente, assente? Eu sinto porque já vi gado 

lamber imensas pedras de sal, pelo mesmao motivo que a gente salga o 

que vai comer. Por causa da liberdade cinematográfica, sonho que esse 

diálogo entre o vaqueiro e o menino acontece também no filme Mutum. 

Como transito entre o filme de Kogut e a novela de Rosa, sei que a 

conversa acontece nas cenas em que Thiago-Miguilim faz uma viagem 

com os vaqueiros levando uma boiada. Foi na época que Miguilim teve que 

morar três dias na casa do vaqueiro Salúz e eu estava sentada na janela 

da sala de minha casa, quando passaram. De uma largura a outra, a rua 

estava ocupada por reses, bois, garrotes, vacas de leite. Não cabia 

ninguém na rua, como ninguém entrou no rio atravessado pela boiada 

conduzida por Thiago-Miguilim. Eu olhava da janela aquela mancha se 

movendo como também olhava Thiago-Miguilim, pela janela, quando Tio 

Terêz indo embora, na chuva. Ambas as paisagens, brancas.  

— Silencia o humano furta-cor — 
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Figura 8 ” Thiago-Miguilim repete e revive  a cena em que olha, da janela, Tio Terêz indo embora de casa. ‚Eu 
ficava quase que encostado na janela‛, relembra. 
Figura 9 ” Sequência da cena relembrada por Thiago-Miguilim, em Mutum.  

 

Meu ser furta-cor continua com a necessidade de compreender o mundo e a sua experiência 

pessoal de um modo simbólico. Sabe que ‚a compreensão simbólica envolve a atividade da 

imaginação que é a raiz da força criativa‛. Como escreve Teresa Vergani, ‚as imagens arquetipais 

que, à maneira de pontes que ligam ao mundo a profundidade de espírito, criam o entendimento 

vivencial do homem (VERGANI, 2009, p. 101). Estamos na cena de Mutum que Thiago-Miguilim está 
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indeciso porque não sabe se deve entregar o bilhete de Tio Terêz endereçado a Mãe. No filme, o 

diálogo ficou com essas palavras: „ ‚Rosa quando é que a gente sabe que uma coisa é certa ou 

errada? „ Quando o diabo cutuca a gente, Thiago‛. Guimarães escreveu dessa forma: 

   

— Sonho acordado —  

— “Rosa, quando é que a gente sabe que uma coisa que vai não fazer é 

malfeito?” “— É quando o diabo está por perto. [...] A Rosa estava 

limpando açúcar, mexendo no tacho. Miguilim ganhava o ponto de puxa, 

numa cuia d’água: repartia com o Dito. [ROSA, 2001a, p. 87]  

 

Rosa também mexe uma coada de leite que Mãe fazia, numas forminhas 

cheias de pinças. Eu ficava ali vigiando o fazer do doce, até que chegava 

a hora da prova. Ressoa em mim toda a água doce do mundo que está ali, 

reduzida, dentro da cuia-forminha.  

— Silencia o humano furta-cor — 

 

No alcance da infância meditada, minha alma se reconhece em diversos tempos de 

inaugurações, porque a imaginação criadora sabe que ‚[...] quando o universo como um todo penetra 

no tempo, desdobram-se milhões de níveis e centenas de etapas da história constituída por enredos 

fugazes [...]‛ (SERRES, 2005, p. 14). Aproveitemos, então, ‚a destemporalização dos estados de 

grande devaneio‛ (BACHELARD, 2006, p. 105). 

— Sonho acordado —  

Mas a lembrança se misturava com outra, de uma vez em que estava nu, 

dentro da bacia, e seu pai, sua mãe, Vovó Izidra e Vó Benvinda em volta; 
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o pai mandava: —“Traz o trém...” Traziam o tatú, que guinchava, e com a 

faca matavam o tatú, para o sangue escorrer por cima do corpo dele 

para dentro da bacia. — “Foi de verdade, Mamãe?” — ele indagara, 

muito tempo depois; e a mãe confirmava: dizia que ele tinha estado muito 

fraco, saído de doença, e que o banho no sangue vivo do tatú fora para 

ele poder vingar. Do Pau-Rôxo conservava outras recordações, tão 

fugidias, tão afastadas, que até formavam sonho. [ROSA, 2001a, p. 31]  

 

Estou arrumando as fileiras de bolachas prestes a serem assadas na 

padaria de meu irmão. O cheiro do melaço de água com açúcar, que se 

passa por cima dos pães doces antes de entregá-los aos fregueses, está 

bem perto de mim, mesmo que o balcão lá fora onde ele é guardado esteja 

longe. Desdobro-me. Estou sentada em cima da mesa da cozinha. À minha 

volta há pessoas aguardando o homem que vai sangrar o cágado. É 

Lindomar. O sangue dele foi passado em meus dois pés e fez sarar as 

rachaduras que me fazem usar somente sandálias de couro. Calço meias 

vermelhas, o sangue do tatu é quente, me deito para dormir.  

— Silencia o humano furta-cor — 

 

O sonhador experimenta um pensamento não fixado e uma ‚antecedência de ser‛, conforme 

Bachelard (2006, p. 103-106): ‚[...] os devaneios de nossa infância nos fazem conhecer um ser 

anterior ao nosso ser, toda uma antecedência de ser. [...] Essa antecedência de ser, os poetas31 a 

procuram, logo ela existe. Semelhante certeza constitui um dos axiomas de uma filosofia do onirismo". 

                                                 
31 Para o sentido de poeta utilizado por Gaston Bachelard, segundo DICKE (1999), c. f. página 49. 
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Quando pensamos essa experiência ocorrendo em relação ao cinema, podemos aproximar a ideia de 

‚mais que ser‛ (BACHELARD, 2006, p. 81) ao de ‚alma do cinema‛ (MORIN, 2009, p. 107).  

 É possível ao telespectador, ao assistir a um filme, encontrar-se imerso na magia da obra 

cinematográfica, já que o universo mágico do cinema é nossa subjetividade transfigurada de real e 

objetiva (MORIN, 1997). Isso acontece já que a projecção-identificação, que parte de quem assiste a 

um filme, é expandida em estado de alma32.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 10 ” Sopreposição de fotografia de um local da Fazenda Barreirinho e de uma cena de Mutum 
realizada no mesmo local. Thiago-Miguilim mostra o eucalipto: ‚Só que tinha um tanto de madeira aqui‛, conta. 

 

                                                 
32 O ideia de alma é usada de acordo com MORIN (1997, p. ): A alma, para nós, não passa de uma metáfora para designar as 
necessidades indeterminadas, os processos psíquicos na sua materialidade nascente ou residualmente decadente. O homem não 
tem uma alma; tem alma [...] Terá o cinema alma? [...] Mas é só alma que ele tem (p. 131-134). 
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— Sonho acordado —  

Corre a irmã de Thiago, Juliana, apanhando roupas do varal. Nos umbrais 

Rosa apanha vasilhas e palanganas, antes que o vento forte as carregue. 

Brenda entra no meio do redemoinho para apanhar uma sacola plástica 

que voa. Vó Izidra manda os meninos fecharem as janelas da casa. 

Miguilim e seu irmão olham o eucalipteiro se balançar com a ventania. Vai 

chover em Mutum33. 

Entre as casas de minha infância está uma que fica numa encruzilhada, 

virada pro lado que o sol nasce. Um pouco de todo o vento que entra na 

cidade, junto com a poeira da rodagem, parece passar em frente à minha 

casa. Os ventos dos redemoinhos não, principalmente os que passam 

depois do almoço. Desses a gente tem que proteger a casa, trancando as 

portas e dizendo em voz alta: Jesus t’aqui, Jesus t’aqui...  Moleque 

travesso grita: „ Rapadura Preeeeeeeeeeeeeta, para que toda a poeira 

entre nas casas vizinhas, sem dó, sujando a sala e os móveis, entrando 

nos olhos. Moças que varreram a casa pela manhã, varrem a casa toda 

quando o redemoinho obedece ao menino. Os ventos de chuva são 

diferentes. É vento esperado porque a chuva é bem-vinda para o sertanejo. 

De mim jorra cheiro de chuva nessas tardes de inverno, sinto os farelos 

que caem do telhado em meu corpo, enquanto escuto Mãe engendrar com 

histórias a genealogia de minha família. Quando não é assim, tudo fora a 

chuva é silêncio.  

— Silencia o humano furta-cor — 

                                                 
33 Descrição livre de um trecho do filme Mutum, Brasil, 2007, direção de Sandra Kogut.  
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Em relação à ficção das obras cinematográficas, na ‚medida em que identificamos as 

imagens do ecrã com a nossa vida real, as nossas projecções-identificações próprias da vida real 

põem-se em movimento‛ (MORIN, 1997, p. 113).   

 

— Sonho acordado —  

Amanhece em Mutum. Brenda e Juliana, irmãs de Thiago, escovam os 

dentes. João Vítor, o caçula, faz arremedos das duas. Estão sentados na 

calçada da parte lateral da casa. Cada uma segura um copo com água 

na mão para enxaguar a boca e lavar a escova34. 

 

Há uma janela na sala da casa de onde se vê a tamarineira e o açude, 

onde eu também escovo os dentes, antes de tomar o primeiro café da 

manhã. Mesmo as crianças, todos sempre se acordam cedo no sítio de 

meu avô. Depois de esperar pelo café das sete e meia, oito horas, meus 

primos e eu acompanhamos o gado, por diversão, até as terras 

arrendadas. Pelo caminho de deixar o gado, a gente come goiabas das 

brancas, melancia, umbus. A natureza nos recompensa porque somos os 

melhores economizadores de água quando escovamos os dentes sem ser 

na pia. Ninguém quer ir de novo buscar mais água.   

— Silencia o humano furta-cor — 

 

 

 

 

                                                 
34 Descrição livre de um trecho do filme Mutum, Brasil, 2007, direção de Sandra Kogut. 
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Figura 11 ” Sopreposição de fotografia de um local da Fazenda Barreirinho e de uma cena de Mutum 
realizada no mesmo local.  

 

A infância onírica e a infância permanente foram acessadas pela meditação do humano furta-

cor que sonha sua infância. Adimirado com o poético que transcende o mundo, esse sonhador viveu o 

reencontrar-se do homo sapiens com o homo signifer. Agora como devaneadores incandescentes, 

Sandra Kogut, Guimarães Rosa, Thiago Miguilim, Fernando”Patori, Vó Izidra-Maria, Rosa-Paula, 

Vaqueiro Jé-Pedro, Seu Salvino, Dona Maria Nardi e Dona Maria Gomes, todos seremos os Miguilins 

que sonham o sertão da cabaça azul.  

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    — Sabe o que o amigo do tio disse? 

— Hum...? 
— Que Mutum é um lugar bonito... 

 
Thiago e a mãe no filme 
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O sertão  

da cabaça azul 
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sertão alargado  

 

A existência do sertão da cabaça azul é possível porque, anteriormente à sua criação 

imaginária, existe outro sertão, igualmente subjetivo que é o sertão presente na novela Campo Geral e 

no filme Mutum. E existe ainda outro sertão na região mineira que visitei, da mesma forma passível de 

ser compreendido e explorado pelo devaneio. Nessa relação, entre o que é de base oniríca e o que é 

de textura material, a entrada para esse sertão foram os devaneios da infância meditada, que 

contextualizam uma infância concreta, pertencente a mim e revivida por mim. Uma infância que 

reavivou o eu-Miguilim. Mesmo assim adentrei nesse estado consciente da seguinte assertiva: ‚Mas 

por que haveria meu devaneio de conhecer minha história? O devaneio estende a história até os 

limites do irreal. Ele é verdadeiro, a despeito de todos os anacronismos‛ (BACHELARD, 2006, p. 117). 

 

— Sonho acordado — 

O sertão é onde os pés de faveleira são infinitos. Deles se tira um fruto 

espinhoso, a favela, que se transforma numa carrapeta colocando um 

palito de fósforo. Surge um pião. Também se pode descascá-lo e comer 

sua amêndoa leitosa com farinha e açúcar. Havia muitos, vizinhos a minha 

casa, no cercado de Zé Elias. O sertão é doméstico demais para não ser 

as três refeições completas, os chamados por titia e uma batata doce que 

germina e colocam na meia parede entre o quarto e a sala, na casa de 

minha Mãe. A sopa com um caldo grosso e muita nata, que comi em todos 

os finais de semana que ia para o sítio de vovô. Um sertão que é de 

partida, um sertão que é de escutação. 

— Silencia o humano furta-cor — 
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Na reconhecida obra do autor de Campo Geral, o sertão é um sertão de epónimos. Como um 

réporter literário do sertão, a sua criação comporta paisagens duplas, habitadas por seres duplos, 

hifenizados entre o real e o texto literário, faladores de uma língua imaginária, mesclada, poliglota. 

Guimarães, tão próximo, tão compreensível. Pessoalmente, avisa em seu livro mais conhecido, Grande 

Sertão: Veredas: ‚Sertão: estes vazios. O senhor vá. Alguma coisa encontra‛ (ROSA, 1994, p. 36). 

 

Inventor de abismos, o autor de Corpo de Baile localiza-os em broncas almas de 
sertanejos, inseparavelmente ligadas à natureza ambiente, fechadas num raciocínio, 
mas acessíveis a toda espécie de impulsos vagos, sonhos, premonições, crendices [...] 
com receptividade para o extraordinário e o milagre. O escritor enfrenta-as em geral 
num momento de crise, quando, acuadas pelo amor, pela doença ou pela morte, 
procuram desesperadamente tomar consciência de si mesmas e buscam o sentido de 
sua vida. [...] Como grandes poemas clássicos, Corpo de Baile está cheio de segredos 
que só gradualmente se revelam [...] o que cada um desvendar será o suficiente para 
intensificar o prazer da peregrinação por esse mundo denso de novidades (RÓNAI, 
2001a, p. 18-20). 

 

Alguns fragmentos dessas paisagens duplas podem ser visitados nos treze municípios que 

formam o Circuito Guimarães Rosa35, composto por roteiros turísticos-literários que levam o viajante 

aos lugares reais dos cenários e das paisagens da vida e da ficção de Guimarães. O sertão de 

Guimarães Rosa se passa em algumas dessas localidades visitadas durante a viagem de pesquisa à 

Minas Gerais.  

— Sonho acordado — 

Em Morro da Garça pode-se estar no lugar propriamente dito ou nas 

paisagens do conto O Recado do Morro. Em Três Marias é possível ouvir o 

Contadores de Estórias Manuelzão, um dos muitos grupos mineiros que 

contam oralmente, e por meio de música e teatralidade, as histórias 

                                                 
35 C.f. p. 27. 
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presentes na literatura de Guimarães Rosa. De repente, Mutum onde vive 

Miguilim e sua família torna-se as cidadezinhas pelas quais se passa até 

chegar de Três Marias a Morro da Garça. Felixlândia, onde se espera pelo 

ônibus da Viação Sertaneja. Chegada à rodoviária de Curvelo, última 

cidade do nosso trecho porque não há transporte direto até o Morro, terra 

do médico Dr. José Lourenço, que leva Miguilim embora de Mutum e no 

filme se chama Homem da Cidade. Dependendo do horário que se chegue 

em Curvelo, é preciso tomar algum ônibus que vá até Corinto, descer em 

um trevo da rodovia BR-040, esperar por uma carona até o Morro.  

— Silencia o humano furta-cor — 

 

O sertão de Mutum, que podemos dizer ser o sertão de Sandra Kogut, é silencioso, sutil e foi 

na região do Circuito Guimarães Rosa, no ponto mais central de Minas Gerais, que é o Córrego 

Capivara, onde a diretora encontrou as personagens para seu filme.   

A minha primeira pergunta que me fiz foi: ‚Será que esta história, escrita nos anos 50 
poderia ainda acontecer hoje? E se pudesse, como ela seria e qual seria a cara destes 
personagens?‛ Durante um ano e meio, fiz várias viagens pelo sertão de Minas. 
Inicialmente para conhecer as pessoas, o lugar, em seguida procurar as crianças do 
filme. achava fundamental que meu primeiro contato com as pessoas fosse direto, sem 
passar por intermediários, tais como produtores de elenco ou de locação. Porque se 
não existisse uma relação de confiança muito sólida entre mim e eles, seria impossível 
trabalhar com atores não-profissionais36. 

 
O horizonte do devaneio é o do arrebatamento surpreso advindo do entusiasmo que uma 

imagem poética provoca. As imagens do devaneio são funções da experiência de abertura do 

imaginário, da criação de imagens que atuam no próprio psiquismo humano. Dessa forma, ‚a poética 

                                                 
36 Para leitura de Notas da diretora, c.f. o endereço eletrônico do site oficial do filme Mutum: http://www.mutumofilme.com.br/. 
Acesso: 14 de agosto de 2008. 

http://www.mutumofilme.com.br/
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retira do pensamento a obrigação de empreender a busca monótona de identidades perfeitas ” 

eu/pensamento, sujeito-objeto, autor-obra, significante/significado‛ (ALMEIDA, 2003, p. 90). 

Fulgurante, a imaginação é a busca do devaneador por novas cores para sua carteira de identidade 

multicolorida. Essa abertura desenvolveu um alargamento do sertão:  

 

— Sonho acordado — 

Ali vive uma avó que fuma qual tal como minha bisavó Bica, que morreu 

com todos os dentes amarelados pelo fumo ou tal como minha avó 

paterna, fumante alegre e conversadeira. Para alguém que não conheceu 

os quatro avós é um presente poder imaginar mundos onde encontra avós, 

quantas seja capaz de fantasiar. Vó Izidra-Maria é uma dessas avós e vive 

no sertão onde as caatingueiras se transformam nas imensas plantações 

de eucaliptos, rodeadas por cidades, próximas ou distantes, com casas 

centenárias. A quantidade de fumo para cigarro brejeiro, que separa com a 

faca, enquanto me recebe em sua casa, enche o cachimbo de minha avó 

Crisantina.  

— Silencia o humano furta-cor — 
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Figura 12 ” Sopreposição de uma fotografia de Vó Izidra-Maria no filme e dela, em casa, no dia em que a 
conheci, em Três Marias.  

 

Ao devaneio é inerente a mobilidade de uma imagem presente fazer pensar, quem sonha, 

uma imagem ausente, quer dizer, uma imagem que não existe completamente, que se fará no ato de 

imaginar. Por isso ‚imaginar é ausentar-se, é lançar-se a uma vida nova‛ (BACHELARD, 1990, p. 3). É 

assim que ‚a imagem é imagem, pelo que apresenta e pelo que esconde. É assim que se constrói a 

significação‛ (SILVA, 1997, p. 58). Podemos dizer que imagem poética é deformada pela consciência 

sonhadora do devaneador, sem a exigência de criação de significação para além da imaginação.  

A suficiência da imagem poética, para além da estética e da própria obra de arte, é o que a 

faz sem causas. Assim, ao ato poético do devaneio não cabem pretéritos ” no sentido de que não 

podermos seguir sua preparação e seu aparecimento, mesmo que possamos associá-la a fragmentos 

de outros tempos e lugares. O estado particular da imagem poética é o jorro, a ela cabe a presença, a 

novidade, a beleza da doação de se estar presente no minuto da imagem. Buscar o antecedente das 



71 
 

imagens poéticas é desnecessário porque o devaneio é descontínuo. Aderimos à imagem por 

ligações descontínuas, mesmo que possamos associá-las a fragmentos de outros tempos ou lugares.  

 

— Sonho acordado — 

A chuva cenográfica não é chuva de verdade. Vento da chuva de cinema 

não cheira como o vento da chuva vindo, descendo para o poente. A 

chuva de Mutum é feita com mangueiras de água, caindo do telhado. ‚O 

vento veio dali, a gente correndo atrás das panela, a mesma coisa, tá 

Thiaguito‛ ouço Rosa-Paula. E Seu Salvino responde a pergunta que 

alguns fizeram a Thiago-Miguilim, no dia da exibição de Mutum, em 

Capivara de Cima: ‚A chuva foi a mais fácil e o mais bonito! Eles chegaram 

cedo e arranjaram os varal e foram dependurando roupa velha nesses 

trem... Um lavando de mentira, outro... Todo mundo tomando de conta. E 

foram rasgando papel e os ventilador quando eles ligaram, o vento foi tão 

forte que arrancou as roupas tudo do varal e foi papel pra todo canto! Foi 

menino correndo! Depois eles molharam um canto lá e puseram os 

meninos pra rolar lá... Eu disse: „ Lavar esses meninos é que vai ser 

difícil, mas tinha gente pra tudo né?‛. 

— Silencia o humano furta-cor — 

 

Para o devaneador, os objetos de seu devaneio ganham menos estados fixos e mais 

travessias, passeios, transfigurações. Para Morin (1997) são nas transferências imaginárias que o 

homem se enriquece como homem, que se desenvolve a condição humana. É nesse estado que 
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acreditamos se manifestar a experiência oportuna de fabular o social por meio da imaginação 

criadora, a partir das imagens que são ‚poeticamente privilegiadas‛ (BACHELARD, 2006, p. 168). 

 

— Sonho acordado — 

‚Eram aquelas roupas que já tavam sem conserto‛, ouço Dona Maria Nardi 

contar achando graça. Bordadeira de Andrequicé, filha de Manuelzão, o 

lendário vaqueiro amigo de Guimarães, construtor da capela do poema 

Uma estória de amor. As personagens de Mutum se vestem igual a menino 

com camisa furadinha, calção de tecido volta ao mundo, como os que uso, 

costurados por minha madrinha, enquanto corro pelo balde do 

sangradouro do açude, para ir nos pés de umbus. O figurino com o qual 

habitamos o sertão da cabaça azul é esse.  

— Silencia o humano furta-cor — 

 

Nas imagens poéticas do devaneio ‚sentimo-nos em estado de simbolismo aberto‛ 

(BACHELARD 2006, p. 51), assim, o devaneio ventila a interpretação e criação icônico-simbólica37, 

que realizamos como seres de um mundo social e cósmico. É bom relembrar que as imagens do 

devaneio são de natureza distinta das outras imagens, muito embora a imagem puramente visual e 

não imaginária não seja também absoluta.  

 

                                                 
37 Entendemos símbolo a partir de dois autores: VERGANI (2009) e LEGROS et al (2007). Patrick Legros compreende o símbolo 
como ‚um vetor social. Sozinha, a função do símbolo imaginário é, dificilmente, analisável de maneira empírica. Como 
poderíamos, racionalmente, demonstrar que o símbolo é um vetor social? [...] o símbolo imaginário escapa aos nossos sentidos 
lógicos‛ (p. 111-112). Teresa Vergani diz que ‚face ao símbolo concebido como mediador do enigmático entre a manifestação e 
sua origem invisível, cada um de nós é chamado a interpretá-lo e reinventá-lo segundo os registros de sua imaginação: Sem 
sombra de dúvida, é aí que reside a inesgotável riqueza do símbolo e seu poder de paradoxo: o fato de que ele seja vivo para 
quem o estuda, que ele, desde sempre, se assemelhe a um dado que, entretanto, é sempre recriado, de tal modo que o 
símbolo nunca deixa de assumir uma coloração e uma significação particulares‛ (p. 96-97). 
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— Sonho acordado — 

No sertão da cabaça azul, pipocas são bois branquinhos, branquinhos, 

que Thiago-Miguilim faz de conta serem da fazenda do irmão Dito, na 

última conversa que teve com irmão. Nessa conversa é Dito quem diz ‚— 

“Miguilim, Miguilim, vou ensinar o que agorinha eu sei, demais: é que a 

gente pode ficar sempre alegre, alegre, mesmo com toda coisa ruim que 

acontece acontecendo. A gente deve de poder ficar então mais alegre, 

mais alegre, mais alegre, por dentro!...” E o Dito quis rir para Miguilim.  

[ROSA, 2001a, p.119]  

 

O que é me dito me guia e me faz colorir universos oníricos, eu gosto das 

palavras e é tanto que as bordo. O que Dito fala a Miguilim é para ele a 

verdade do mundo inteiro. Esse mundo tanto faz ser fora, dentro, perto ou 

longe do Mutum, onde eles moram. Que convite é para felicidade 

permanente da infância! Foi o psicólogo da leitura quem nos mandou a 

senha pro sonho: A quem deseja devanear bem devemos dizer: comece 

por ser feliz.  

— Silencia o humano furta-cor — 

 

Para que o sertão da cabaça azul exista, os devaneios a partir das imagens da fazenda, dos 

locais da casa onde a família de Thiago-Miguilim morava no filme, os atores mostrando os espaços 

onde foram feitas as cenas, a cozinha funcionando e a gente cozinhando o almoço daquele dia, ali, no 

mesmo espaço que se passam as refeições em Mutum, a conversa com dona Maria Nardi, com dona 

Maria Gomes e com Seu Salvino, em todos esses momentos, a busca era ‚atribuir um valor subjetivo 
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durável a imagens que muitas vezes encerram apenas uma objetividade duvidosa, uma objetividade 

fugidia‛ (BACHELARD, 2006, p. 1), a partir das ressonâncias que o poético proporcionou em cada 

pessoa nesses vários tempos de devaneios. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 13 ” Thiago-Miguilim e Rosa-Paula, durante o mesmo processo descrito na figura 5, 
página 37, estão expostos à sequência de cenas de Mutum, mostradas acima. Rosa-Paula ri 
muito ao rever as cenas que faz pipocas para as crianças ” ‚Você vendo ele [o filme] assim por 
parte, a gente tem outra visão. Mais tranquilo, mais calmo, ele mexe assim, nossa saudades! 
Saudade gente...‛ 
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— Sonho acordado — 

Nosso ser se torna um sonhador de hipérboles quando sonha a casa de 

sua infância. A casa da Fazenda Barreirinho é uma casa cósmica. Nela tem 

camarim e giral, dessa janela fujo para correr atrás do papagaio que foge. 

‚O jantar era colocado lá na mesa de fora‛, e Rosa-Paula mostra a 

despensa.  ‚Era mais detonado, era tudo mais detonado‛, ela conta. Nessa 

parede, aqui, ficavam as gaiolas dos passarinhos. Ah, depois de 

quebradas, quantos cheiros e quantos cantos perdidos. Thiago-Miguilim 

diz:  ‚Tinha um baquinho de madeira. É onde tem a cena que o Pai me 

imita, eu correndo lá no meio do mato. Mas, assim, o jeito da casa é o 

mesmo, mas o telhado, a madeira, as portas eram mais velhos‛. O espaço 

da mata, da vereda, disseram ser belo... É bonito o Mutum!  

— Silencia o humano furta-cor — 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 ” Respectivamente: casa da fazenda, onde se passa a cena que a família está toda reunida e o Pai, 
descontraído,  imita o filho  quando ele sente medo na mata e corre assustado; Seu Salvino mostra o local onde 
havia um forno, parte do cenário da cozinha; e, ao lado, alpendre onde se passam diversas cenas do filme, no dia 
em que alguns integrantes da Família Mutum revisitaram a fazenda, onde trabalharam em 2006. 
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Figura 14 ” Sobreposição de fotografia de uma sala da casa da fazenda sob um frame de Mutum, que mostra o 
mesmo local na narrativa fílmica. 
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Miguilins 

 

O personagem principal de Mutum é uma criança, e todo o filme gira em torno dos 

sentimentos, da vida e das emoções de Tiago-Miguilim. Já que o ser do devaneio não é uma idéia fixa, 

antes é movimento de desvelamento do ser, esse personagem tem olhos que parecem dizer ‚não é 

possível que o mundo seja assim...‛38, olhos que transparecem algo muito parecido com essa 

percepção da diretora do filme, Sandra Kogut, no dia que o conheceu e o escolheu para ser o 

protagonista de Mutum. Era ainda quando ele estudava na escola rural de Capirava de Cima e tinha 

10 anos. Thiago-Miguilim é o menino míope de Campo Geral, e, recentemente, um adolescente com 

quatorze anos que dirige o carro do pai.  

 

— Sonho acordado — 

‚Quando eu decidi fazer este filme pensava que ele só seria possível se eu 

encontrasse os meninos que contam esta estória, meninos do sertão. Foi 

assim que eu e a Ana (que está aí com vocês hoje) começamos a viajar 

por Minas, visitando muitas escolas em busca de nossos protagonistas. 

Foram viagens riquissímas, fascinantes, cheias de encontros 

inesquecíveis, com crianças e adultos que tinham muito pra dizer, mostrar 

e contar. Já estávamos viajando há mais de um mês quando chegamos no 

Morro. E foi aqui, na Escola, que eu conheci o Thiago, que faz o papel 

principal no filme. Nunca vou esquecer deste dia: Thiago estava 

sentadinho no fundo da sala, quieto. Eu olhei pra ele e o olhar dele 

imediatamente me impressionou: parecia que ele estava dizendo: ‚eu não 

                                                 
38 Para leitura de Notas da Diretora, acessar o endereço eletrônico do site oficial do filme Mutum: http://www.mutumofilme.com.br/. 
Acesso: 14 de agosto de 2008. 

http://www.mutumofilme.com.br/
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acredito, o mundo é assim mesmo? Não é possível que o mundo seja 

assim...‛ Um olhar que misturava espanto e curiosidade. Me encantei na 

hora com ele. Naquela mesma tarde, graças à ajuda da Prefeitura que nos 

cedeu tão gentilemente o Valdeci ” na época motorista ” conseguimos 

chegar à casa do Thiago, e conhecer Cleusa, Seu Ruben e toda a família. 

E assim começou essa maravilhosa relação que permitiu estarmos todos 

(apesar de eu estar só em pensamento) juntos aqui esta noite. Foi quando 

encontrei o Thiago que entendi que esse filme era mesmo possível. E 

agradeço muito a família dele por ter depositado esta confiança em nós, e 

permitido que o Mutum exista.‛39.  

 

Miguilim de Rosa, Thiago de Sandra, Thiago-Miguilim meu, Thiago pessoa, 

Thiago personagem. Você partiu de Mutum porque sua alma é da 

transitoriedade. Múltipla. Você é um menino-universo que gosta da roça. 

Nem nasceu no Mutum, foi no Pau-Rôxo. É de muitos lugares.  Sertanejo de 

do norte de Minas Gerais, sertanejo de Várzea na Paraíba... Eu o 

reencontrei na praça de Morro da Garça e descobro que você joga futebol 

durante o recreio da escola. A vida mudou depois do filme. Você foi à 

Berlim para sessões de cinema. E a primeira vez que foi ao cinema era dia 

de seu aniversário! Não tem mais os cachinhos de cabelo. Os seus olhos, 

Miguilim do Mutum, são de um ser admirativo: ‚Miguilim olhou. Nem não 

podia acreditar! Tudo era claridade, tudo novo e lindo e diferente, as 

                                                 
39 Trecho do e-mail que Sandra Kogut escreveu para ser lido na primeira exibição de Mutum em Morro da Garça-MG, local onde 
moram Thiago e Rosa, atores do filme, no dia 23 de novembro de 2007. 
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coisas, as árvores, as caras das pêssoas. Via os grãozinhos de areia, a 

pele da terra, as pedrinhas menores, as formiguinhas passeando no chão 

de uma distãncia. E tonteava. Aqui, ali, meu Deus, tanta coisa, tudo... O 

senhor tinha retirado dele os óculos, e Miguilim ainda apontava, falava, 

contava tudo o que tinha visto‛ (ROSA, 2001, p. 149). O espaço da mata, 

da vereda, disseram ser belo, é bonito o Mutum!  

 — Silencia o humano furta-cor — 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16 ” Projeção da imagem de Thiago-Miguilim, no filme, em Thiago no dia da visita à 
Fazenda Barreirinho. Surge Thiago-Miguilim. 
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O próprio Guimarães aumenta as suposições de que Campo Geral seja um texto com 

contornos autobiográficos: ‚Em Miguilim, acho tudo o que já escrevi até agora e talvez mesmo tudo o 

que venha a escrever em minha vida. Nessa história, está o germe, é a semente de tudo‛40, declarou. 

Nas palavras de Sandra Kogut podemos perceber o quanto ela possuia uma relação forte com a 

novela de Guimarães.  

Conheço esse livro há anos, e, desde a primeira vez que li, tive vontade de 
fazer um filme. Mas a simples idéia de adaptar Guimarães Rosa, e ainda 
por cima para um primeiro filme, me parecia uma loucura. Os anos 
passaram e esta história nunca saiu da minha cabeça. Até que, um dia, 
resolvi tomar coragem e tentar. Fazer um filme é uma coisa tão enorme, tão 
difícil, a gente precisa estar tomado de desejo, ter uma vontade inabalável 
de contar aquela história, falar daquele assunto, e esse livro era assim pra 
mim. Apesar de a história ser uma espécie de faroeste, de se passar num 
mundo de vaqueiros, bem distante do meu, tenho o sentimento de 
entender profundamente as sensações da infância que o livro conta. 
Sempre me senti íntima do Miguilim, como se o conhecesse muito bem‛41  

 

— Sonho acordado — 

O Dito dizia que o certo era a gente estar sempre brabo de alegre, alegre 

por dentro, mesmo com tudo de ruim que acontecesse, alegre nas 

profundas. Podia? Alegre era a gente viver devagarinho, miudinho, não se 

importando demais com coisa nenhuma‛. [ROSA, 2001a, p. 148]  

 

                                                 
40 C.f. http://www.mutumofilme.com.br/. Acesso: 14 de agosto de 2008. 
41 Para leitura de ENTREVISTA COM A DIRETORA POR FRANCK GASBARZ, c.f. http://www.mutumofilme.com.br/. Acesso: 14 de 
agosto de 2008. 

http://www.mutumofilme.com.br/
http://www.mutumofilme.com.br/
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‛Este filme já me trouxe muitas alegrias, mas se eu tiver de dizer o que foi 

mais importante e o mais bacana de tudo não hesito nem um segundo: foi 

o encontro com as pessoas‛42 

— Silencia o humano furta-cor — 

 

 Os Miguilins da carteira multicolorida atravessam todas as idades, destacam algumas coisas 

da experiência maior que foi o trabalho no cinema, no processo de rememoração. Desde que terminou 

sua participação em Mutum, Fernando-Patorí não reencontrou nenhum dos outros participantes. 

Quando o visitei em sua casa, em Andrequicé, ele contou como foi o processo de participar do filme.  

Sandra veio aqui em casa. Depois vieram e chamaram alguns meninos que 
eram de algum grupo de contadores de histórias. Depois voltaram, uns oito 
meses depois e me chamaram ele, eu e outro colega pra fazer uma oficina 
de atores em Três Marias. Filmei na fazenda duas vezes, uma foi pra 
ensaiar, conhecer o texto. Não era pra aprender o texto. Ela dizia que não 
era pra decorar o texto não, era pra aprender e falar, sabe do tipo, como 
se fala no dia-a-dia. 
 

E como Thiago-Miguilim que perdeu na ficção Rebeca, cachorra sua de verdade, na vida real, 

Dona Maria Gomes perdeu seu cachorro.  

‚Um dia passei lá na casa, porque onde a gente ficava com as crianças era distante, eu 
não vi o Totó. Perguntei, perguntei. Sei que eles amarram o cachorro e ele morreu, mas 
a equipe não me avisou. Eu liguei por Luís Henrique, o diretor geral lá, que já tava com 
as malas prontas para ir embora, mas ele disse que o Totó tinha adoecido. Mas não, ele 
morreu enforcado, todo mundo mentindo... Fiquei apavorada! 
 

 

 

 

                                                 
42 C.f. p. 79. 
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Figura 17 ” Respectivamente: Thiago-Miguilim; Vaqueiro Jé-Pedro, que foi participar do filme porque acompanhou Sandra 
Kogut e Ana Luísa nas viagens pelas escolas de Três Marias, como motorista da Prefeitura; Rosa-Paula, escolhida para 
Mutum porque a diretora queria uma pessoa que gostasse de cantar. ‚Paula Regina, maravilhosa no papel de Rosa, 
inesquecível na sua entrega, na sua humanidade, na alegria e na emoção sem conta que coloca em cada cena‛ 43, diz 
Sandra.  As fotografias são dos momentos da projeção das cenas do filme Mutum escolhidas por eles, como as 
preferidas, as mais emotivas ou as que tiveram que repetir mais de uma vez até que ficassem prontas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 18 (à esquerda) e figura 19 (à direita) ” Na Fazenda Barreirinho: Thiago-Miguilim e Fernando-Patorí durante as 
muitas conversas sobre Mutum durante a revisita ao filme, próximos ao cacho com as cabaças azuis (acima deles); Seu 
Salvino assiste ao filme, entregue à participação afetiva que o cinema proporciona. 
 
 
 
 
 

Figura 20 ” Dona Maria Nardi e seu neto Fernando no dia em que os 
conheci em Andrequicé. Filha de Manuelzão, trabalhou como 
cuidadora das crianças durante as filmagens.  

 

                                                 
43 C.f. p. 79. 
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Família Mutum 
 
 
Essa era a expressão por meio da qual os contadores de existência dessa pesquisa, se 

referiram a todos que trabalharam no filme Mutum: desde os atores, produtores, técnicos, equipe de 

apoio, até a diretora.  

O único intinerário que eu possuia para realização da pesquisa em Minas Gerais foi sendo 

construído a partir do estudo sobre a pré-produção e a produção de Mutum, por Sandra Kogut. A 

troca de e-mails com ela deu o ponta-pé inicial na preparação da viagem de pesquisa, porque Sandra 

me passou todos os contatos das crianças, como também de outras pessoas, importantissímas para 

que o trabalho dela tenha se realizado e o meu também. Essas pessoas foram Maria de Fátima Coelho 

de Castro, da Casa da Cultura do Sertão em de Morro da Garça, por meio da qual encontrei Thiago-

Miguilim e Rosa-Paula. E Milce Vieira, da Divisão de Cultura de Três Marias, que me ajudou a 

encontrar o Vaqueiro Jé-Pedro e Vó-Izidra Maria.  

Esteve sempre claro que o trabalho que a diretora realizou em um ano e meio de pesquisa, 

suscitaria diversas susgestões para a feitura desta dissertação. Desde o princípio, para responder aos 

meus questionamentos, sabia que o fundamental seria conhecer os atores-não profissionais do filme. 

A partir disso, a ida até a fazenda onde Mutum foi filmado e a realização de uma exibição comunitária 

de cinema na comunidade onde mora Thiago-Miguilim foram programadas e realizadas. Mesmo 

assim, algumas opções foram sendo modificadas. A extensão do estado de Minas Gerais faz com que 

as cidades nas quais Sandra Kogut escolheu as crianças sejam muito distantes umas das outras. 

 A idéia inicial de encontrar todas as crianças do filme não seria possível por isso. Januária-

MG, onde mora a menina Juliana que fez Drelina, a irmã de Miguilim, fica quase na fronteira com o 

estado da Bahia e eu estava no norte de Minas Gerais. Os irmãos João Vítor e Felipe, netos de Vó 
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Izidra-Maria, não moram mais com ela em Três Marias. Não consegui localizar a outra menina, Brenda, 

que interpreta a irmã Chica.  

A Família Mutum foi revelando-se aos poucos. O encontro com as pessoas em Minas Gerais 

ocorreu com o objetivo de despertar um ‚convívio de devaneio‛ (BACHELARD, 2006, p. 85), assim 

como para Sandra Kogut, a realização de Mutum é fruto de um trabalho de relação direta com cada 

participante do filme. 

 

 

Figura 21 ” Fotografia (à esquerda) tirada por Sandra Kogut no dia em em que conheceu Thiago-
Miguilim e a família dele (em 2005). Ao lado, fotografia feita por mim na noite da exibição de Mutum 
(dia 20 de abril de 2010) em Capivara de Cima, de Thiago e sua mãe Cleusa, o pai Rubem e as 
irmãs, Keila e Geslaine (próxima à mãe). 

 

Durante a exibição de Mutum na Fazenda Barreirinho, em 22 de abril de 2011, descubro que 

Vaqueiro Jé-Pedro, cujo apelido é Pedro Trovão, formava com Rosa-Paula a dupla Trovão e 

Relâmpago. E foi fácil interpretar um vaqueiro, pergunto a Vaqueiro Jé-Pedro: ‚É uma coisa que eu fiz 

a minha vida inteira‛, diz. Rosa-Paula, sempre emotiva, conta como sente-se ao revisitar o filme, a 

fazenda e reencontrar os colegas de trabalho: ‚Muita emoção. O trabalho não é fácil não‛. E Thiago-

Miguilim complementa: ‚Deu saudade de tá todo mundo reunido aqui. É uma coisa que a gente vai 

lembrar pra sempre‛. 
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Figura 22 ” Sob a fotografia da Familía Mutum: Dona Maria Gomes e Seu Salvino apontam as pessoas que 
conheceram da equipe do filme. Ao lado, fotografias guardadas por Vó Izidra-Maria, dela com o ator João 
Miguel e dela com a diretora Sandra Kogut. 

 
Sobre as crianças, como era o comportamento delas no decorrer do trabalho de atuação, 

muitas vezes intenso, Dona Maria Nardi conta como observava isso: ‚Tinha dia que os meninos 

falavam que era a coisa melhor do mundo, outro dia, eles já tavam com preguiça. Mas eles achavam 

muito bom, eles eram muito adulado, né? Porque senão não faziam as coisas no ritmo da filmagem‛. 

Dona Maria Gomes, que também cuidava das crianças junto com Dona Maria Nardi, na casa 

reservada para isso, distante uns 200 metros da casa principal da Fazenda Barreirinho, também fala 
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sobre as reações das crianças: ‚Eles eram compreensivos, mas tinha dia que eles ficavam mais 

nervosos, porque eles ficavam com saudade da família, tinha dia que eles choravam. Todo dia quatro 

e meia da manhã tinha que acordar e arrumar eles, cinco horas tinha que tá lá [no set de filmagem]‛. É 

novamente Seu Salvino quem compartilha segredos, que de outra forma ficariam inalcansáveis,  sobre 

a filmagem de Mutum:‛ Tinha dia que era 70 pessoas para almoçar, só motorista tinha quatorze!‛.  

A Familía Mutum operou uma grande movimentação na paisagem do sertão, na paisagem 

que são os rostos dos personagens no filme, como conta Sandra Kogut. Movimentação que quis 

recriar a vida na roça.  E aquela vida do filme é parecida com o modo de viver real, de hoje em dia, no 

sertão? ‚Agora, de agora, eu acho que mudaram, mas antes, antes, podia ter sido daquele jeito 

mesmo‛, responde Dona Maria Nardi. E o sentimento de ir embora desse lugar que se vive, vontade 

que penetra tanto a Mãe no filme, quem a possui? ‚Eu gosto da roça‛, revela Thiago-Miguilim. 
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Sim. O devaneio é bom acompanhante. Mas agora vamos sair desse imaginar, porque 

imaginar é meter-se pela carne no desconhecido em aberto. E o ganho disso, por serem lembranças 

recontadas e somente tuas, não podem ser ditas incessantemente. O Dito deve mudar. Agora o Dito é 

Miguilim, como a irmã pode ser Mãe, como a irmã pode ser Madrinha. Há uma disposição de 

elementos que unem todos deste texto-passagem rumo a ser mestra. E explicar essa disposição é 

como perguntar sobre o que afinal de contas é mutum. Vaqueiro Jé-Pedro: uma ave. Rosa Paula: é a 

fazenda, ele conseguiu ver o Mutum pelos óculos do médico. É a região, num sabe? Entre ave e terra 

é sertão. Pelo palimpsesto do homem e do universo, os Miguilins sabem disso. E criam com isso, dão 

qualidades absolutas a tudo quanto houver em si e no mundo, no ritmo da hominização-

universalidade. Acontecimentos de água, João Cabral de Melo Neto, me fazem criança. Sujetei a 

exame interior todos eles, para poder alcançar o cosmo e o onírico de nossas necessidades no 

mundo. A autobiografia deve ser conseguida com o outro. Essa distensão da existência ocorre pelo 

relato dessa existência.  

Sem desejo.  

Saímos Miguilins!  
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