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SACUDINDO “A POEIRA DOS PEQUENOS SEGREDOS”1

Virgínia de Oliveira Silva2

RESUMO
O documentarista Bertrand Lira, nascido na cidade de Cajazeiras – PB, pela primeira vez decide se em
brenhar pelo reino da ficção, adaptando para o cinema o conto A poeira dos pequenos segredos do
paraibano Geraldo Maciel (a quem dedica o filme, inclusive), publicado em Inventário de pequenas
paixões, pela Manufatura em 2008. Em seu filme homônimo ao conto nos revela a complexa e tensa
relação existente entre o casal que o protagoniza. Enquanto a sua sinopse afirma tratarse do drama
de um homem do campo, fascinado pelo mistério do mundo e por sua grandeza, percebemos que
tanto a direção de Bertrand Lira e de sua assistente Cristiane Fragoso quanto a edição de Ely Marques
nos apontam a escolha por uma narrativa fílmica que mais sugere do que mostra a questão de gênero,
sendo tecida, sobretudo, por elipses, construindo pistas ao escolher focar não o mundo público mas
culino, mas muito mais as franjas e as frestas do cotidiano do universo privado da esposa, que se revela
em franco processo de expansão, impossível de ser contido pelas paredes da casa ou pelas cercas do
quintal.

PALAVRASCHAVE 
Cinema paraibano; gênero; narrativa fílmica; público; privado.

O público privado e o privado público

Mandei fazer um relógio 
da casca de um caranguejo 
pra marcar os minutos 
das horas que não te vejo.

Cancioneiro Popular apud Quinteto Violado

Filmado no Cariri paraibano com o apoio da Prefeitura Municipal do Congo e com o finan
ciamento do Fundo Municipal de Cultura (FMC) da Fundação Cultural de João Pessoa (FUN
JOPE), as passagens de tempo nesse produto fílmico são inferidas a partir das diferentes e
sequenciais cenas das refeições caprichosamente postas à mesa da casa do casal, e através
de mudanças do claro para o escuro, sugeridas entre os dias e as noites, nas quais os perso
nagens são apresentados de modo diversificado: ele com diferentes cortes de cabelo, ela
com uma nova arrumação no penteado, eles com roupas variadas, ela sozinha ou acompa
nhada dele, ele com barba longa ou ainda por fazer, ou mesmo escanhoado e exibindo so
mente um bigode. Contribui muito para a percepção das variações de tempo e de humor
das personagens, o exímio trabalho de direção de arte e de figurino executados por Zeno
Zanardi.

1 Trabalho apresentado no GT “Usos do corpo; comportamentos e quotidianos pósgénero como estratégias de
agenciamento” do V Congresso Internacional em Estudos Culturais: Género, Direitos Humanos e Ativismos.

2 PósDoutora em Educação, Professora Associada da Universidade Federal da Paraíba. Email:
cinestesico@gmail.com. 
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Figura 1  Frame de A Poeira dos Pequenos Segredos – Interna  Noite – Reprodução

Figura 2  Frame de A Poeira dos Pequenos Segredos – Interna  Dia  Reprodução

A luz desenhada pelo experiente diretor de fotografia João Carlos Beltrão, auxiliado por
Luiz Augusto Barbosa, por vezes, ergue uma “parede” indelével entre os dois que, estando
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sentados à mesma mesa, parecem habitar mundos totalmente distintos. O que de fato se
confirma no avanço da narrativa: o esposo se movimenta no mundo público (a polis aristo
télica), percorrendo suas veredas e caminhos  mas, ao contrário do teor contido na predi
cação “público”, dele somos apartados, pois apenas podemos intuir aquilo que ocorre fora
do campo cinematográfico  e a esposa, no espaço privado (a oikia aristotélica)  predicativo
que no filme mantém a mesma inversão conceitual já observada para o adjetivo “público” 
, passeia diante dos olhos do públicoespectador a sua constante labuta da cozinha para a
sala, da sala para o quarto, do quarto para o quintal: invadimos sem pudor e em qualquer
hora do dia o espaço privado de sua casa... 

Enquanto ao homem está reservada a real possibilidade de exploração do universo per
ceptível, e que se lhe descortina mais e mais a cada partida que realiza, à mulher é reservado
o montante incessante de tarefas domésticas e enfadonhas: tratar dos bichos, varrer, cozi
nhar, buscar água no barreiro, costurar, lavar, engomar... Seu mundo explorável, para além
do interior dos cômodos de sua casa, não ultrapassa a fronteira das margens do açude.

Desfiando o tapete
Canta, ó Musa, o varão que astucioso,
Rasa Ílion santa, errou de clima em clima,
Viu de muitas nações costumes vários.
Mil transes padeceu no equóreo ponto,
Por segurar a vida e aos seus a volta;
Baldo afã! pereceram, tendo insanos
Ao claro Hiperiônio os bois comido,
Que não quis para a pátria alumiálos.

Homero

A atmosfera dirigida por Lira e criada pela fotografia de Beltrão é densa, morosa, cons
truindo bem a ambiência da espera da esposa/Penélope – interpretada em atuação convin
cente pela atriz paraibana, membro do Coletivo Alfenim de teatro, Verônica Sousa (Clarisse
ou alguma coisa sobre nós dois, de Petrus Cariry; Odete, de Clarissa Campolina, Ivo Lopes
Araújo e Luiz Pretti; Pingo d’Água, Ferrolho e Onde Borges Tudo Vê, todos de Taciano Valério;
Rebento, de André Moraes) , que mesmo não perfazendo 10 anos como na Odisséia, de
monstrase cada vez mais longa, alargada no tempo.

Os planos escolhidos para captar as imagens do cotidiano deste casal, a que somos con
vidados a observar nos quase 21 minutos de duração do filme, nos oferecem a esposa sempre
ao fundo, à sombra de seu marido  vivido de modo comedido por Nanego Lira (Árvore da
Miséria, de Marcus Villar; O Grão, de Petrus Cariry; Cinema, Aspirinas e Urubus, de Marcelo
Gomes; Central do Brasil, de Walter Salles; e Gonzaga  de Pai pra Filho, de Breno Silveira;
Depois da Curva, de Helton Paulino; O Plano do Cachorro, de Arthur Lins e Ely Marques) ,
solapado em primeiro plano, em dimensões maiores que ela. 

No processo de adaptação entre duas linguagens distintas, do texto literário do conto
para o roteiro de cinema, algumas mudanças inevitavelmente foram feitas. Uma delas é a
total ausência de nomeação das personagens cinematográficas, e se, no conto, Maciel revela
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ao leitor as dúvidas que Otília (a esposa) nutre em relação ao que Gorgônio (o marido) executa
em suas viagens cada vez mais demoradas, pela exposição literal do fluxo de seus pensamen
tos, no filme, o roteiro enxuto escrito por Bertrand Lira, com consultoria de Di Moretti, faz
com que a personagem quase não se exponha oralmente, revelandose muito mais pela mise
enscène e somente um pouco em rápidos solilóquios, à mesa, nos horários das refeições,
entre uma observação e outra que emite muito mais como um muxoxo, sem demonstrar es
peranças de entabular qualquer diálogo com seu esposo hermético. Como destaca Brito:

Ambos, conto e filme, sonegam as andanças de Gorgônio, o marido, e se centram na vida privada
de Otília, a esposa que fica em casa. No entanto, enquanto o conto de Maciel dedica parágrafos
e parágrafos aos pensamentos dessa mulher, intrigada com o misterioso comportamento do
marido, o filme foge de reflexões que o tornariam falado demais. (2012, web)

O homem também é de pouquíssimas palavras e mais voltado à ação. Sem responder
aos anseios da mulher, come para repor as energias exauridas ao longo de sua procura mun
dana por respostas, mesmo que ele não saiba (e que nós espectadores não saibamos tam
bém) quais de fatos sejam as perguntas. Isto é irrelevante. Importante mesmo para ele é
aquilo que, tal como sua esposa, nós também não testemunhamos, e que na linguagem do
cinema denominase extracampo, e que, no caso específico deste filme, se traduz no ato da
busca, da procura, do processo de especulação do marido; no tempo gasto e no espaço per
corrido entre o tempo da partida e o da volta à sua Ítaca sertaneja. 

Espanando a Poeira da CasaMundo

...uma leitura que força o olhar para trás, não para adiante. 
Carlos Skliar. 

Surpreendentemente, o campo propriamente dito da narrativa cinematográfica de A
Poeira dos Pequenos Segredos foca quem fica: a mulher. Não há aqui o consagrado movi
mento de se seguir o personagem que parte, na expectativa de acompanhálo, identificando
nos com ele em suas aventuras, derrotas e vitórias, para vêlo, enfim, após superar inúmeras
barreiras externas e internas, voltar transformado em outro (e quase sempre melhorado,
edificado).  Não há nada de extraordinário para se registrar, ao contrário, e é por entre os
dedos gastos da mulher nas tarefas banais e cotidianas que vemos lentamente o tempo die
gético escorrer.  É por seu olhar perdido no horizonte de seu quintal, na soleira de sua porta
ou no umbral de sua janela que conferimos a distância existente entre ela e o sujeito de seu
afeto, de seu desejo. É o tempo mortovivo do cotidiano que testemunhamos morosamente
desfilar pela tela, conforme explicita Certeau:

O cotidiano é aquilo que nos é dado cada dia (ou que nos cabe em partilha), nos pressiona
dia após dia, nos oprime, pois existe uma opressão do presente. Todo dia, pela manhã,
aquilo que assumimos, ao despertar, é o peso da vida, a dificuldade de viver, ou de viver
nesta ou noutra condição, com esta fadiga, com este desejo. O cotidiano é aquilo que nos
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prende intimamente, a partir do interior. É uma história a meio de nós mesmos, quase em
retirada, às vezes velada. Não se deve esquecer este “mundo memória”, segundo a expres
são de Péguy. É um mundo que amamos profundamente, memória olfativa, memória dos
lugares da infância, memória do corpo, dos gestos da infância, dos prazeres. Talvez não seja
inútil sublinhar a importância do domínio desta história “irracional” ou desta “nãohistória”,
como o diz ainda A. Dupront. O que interessa ao historiador do cotidiano é o invisível (...).
(CERTEAU, 1996, p. 31).

O fato de o filme ser de poucos diálogos, não impede que o trabalho de som se desta
que, pelo contrário, até ajuda. A captura de som direto foi realizada pelo também cineasta
Bruno de Sales e o desenho de som e a mixagem por Débora Opolski que traz em seu currí
culo trabalhos no campo do som no cinema e TV do porte de Tropa de Elite 1 e 2 e Cidade
dos Homens. 

Logo no início do filme, ouvimos as batidas sôfregas de um coração, rangidos de madeira
e/ou metal em atrito e o tropel de um cavalo, enquanto vemos as imagens gravadas por uma
câmera traseira e em movimento persecutório a um homem que corre em slow motion e
desespero em direção à porta aberta da sala, até que porta, homem e luz externa se fundam
em um grande estouro de luz branca e surja o título do filme ao som de uma rabeca que
anuncia o tema do aboio que embala algumas de suas cenas. Ouvimos o vento e o percebe
mos arrastando a poeira de seus assentamentos. Há o corte e surge em quadro o homem
em frente à casa (de um rosa desbotado e marcada pela sombra de uma árvore extracampo),
percrustando os limites de seu quintal, enquanto alguns pássaros cantam. Logo depois, a
mulher aparece ao fundo, diminuta, atrás da meia banda fechada da portabalcão da casa,
cruza os braços e se permite ficar a observar o homem. O que se pode depreender a partir
da escolha do enquadramento desta cena é a potência daquilo que desde logo se revela, ou
seja, um pouco da personalidade de cada uma das personagens. O homem, como que au
sente ao momento, projeta o olhar para aquilo que não vemos, já que está fora do recorte
do enquadramento, meio que anunciando o seu desconforto com as fronteiras que lhe cer
cam; e a mulher, enquadrada no momento presente, olha fixamente para o sujeito em
campo, nos dois sentidos aqui possíveis de ser empregados – o campo cinematográfico e o
campo espacial, prenunciando, assim, o foco do seu maior interesse.

Figura 3  Frame de A Poeira dos Pequenos
Segredos  Externa  Dia  Reprodução
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Há um novo corte seco e novamente vemos os dois, desta vez em cena interna e em
ambiente mais escuro, ao som de grilos. O som dos passos da mulher ecoa pela casa. Ela
está com uma tigela nas mãos, olhando fixamente para o homem, enquanto vem da cozinha
que fica ao fundo em direção à câmera. Ele está agigantado em close e, mais uma vez, virado
de costas para ela e com o olhar perdido e distante. Ela deposita a tigela sobre a mesa, ele
se vira em direção à origem do som que este gesto emite. O casal se olha por um segundo e
há novo corte seco. 

Figura 4  Frame de A Poeira dos Pequenos
Segredos – Interna  Noite  Reprodução

Em uma noite em que a esposa reclama da demora cada vez maior do marido, em suas
andanças pelo mundo afora, só obtém como resposta o silêncio do homem e o som do vento
soprando mais forte a ponto de balançar os seus cabelos. Após as carícias noturnas do casal
serem apresentadas em travelling lateral, surge uma árvore contra o azul do céu (e que talvez
seja aquela que marca com suas sombras as paredes externas da casa), e ouvimos o galo
cantar, além dos ruídos de outros animais, anunciando o despertar de um novo dia. Há várias
outras experiências interessantes a respeito do trabalho de som neste curta, citaremos mais
duas delas que envolvem cavalo. Em uma, o som do galope continua mesmo quando o
homem montado em seu cavalo já saiu de cena, mas durante todo o percurso que faz per
cebemos que o som vai diminuindo aos poucos, dandonos a ilusão sonora de profundidade
de campo. Na outra, o ruído dos cascos do cavalo cresce e diminui aos poucos e chega antes
do marido ao ambiente em que a sua esposa está a postos diante da mesa de jantar posta e
com dois pratos. O som serve tanto como registros diegéticos da narrativa, colados às ações
que são apresentadas, quanto funciona como indícios, como pistas para compor determinada
atmosfera e profundidade espacial ao filme. “Ou seja, existe escolha neste trabalho, e esta
seleção leva em consideração justamente as características de cada som, sua materialidade
e sua singularidade, além de todas as possibilidades imagéticas por eles suscitadas mental
mente.” (FLÔRES, 2013, p. 30)

Débora Opolski é a responsável também pela trilha sonora original do curta ao lado de
Guilherme Romanelli, Luis Bourscheidt e Maracajá (que canta o aboio nos créditos, mas que
também pontua todo o filme). A música Noite Cheia de Estrela (nos créditos, “Lua Cheia de
Estrelas”), de Cândido das Neves, vai preenchendo um pouco a solidão noturna do lugar, na
voz de Vicente Celestino, enquanto a câmera se aproxima em travelling frontal da mulher,
sentada sozinha no vão da porta em sua espera vã. 
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À espera de Ulisses
As mulheres estão ficando viúvas 
antes do marido morrer...

Canção de Aboio

A esposa, nossa Penélope sertaneja sem nenhum outro pretendente ou interlocutor,
aguarda o retorno de seu curioso marido/Ulisses para a sua casa/Ítaca, mais uma vez em
jornada especulativa em torno do mistério das coisas existentes em um mundo muito além
das fronteiras de seu pequeno sítio. Mas, o que faz um homem simples partir certas manhãs
e percorrer caminhos e veredas em seu cavalo, atrás de sacudir a poeira do mundo e des
vendar os seus possíveis segredos? Que força o faz levantar cada vez com maior ímpeto para
prosseguir mais adiante nessa incessante pesquisa? Brito (2013) chama a isso de “bruta me
tafísica”. Nem os braços, o carinho, o zelo, os cuidados e os olhares de sua amada o fazem
modificar de ideia, afinal, o mundo e seus mistérios são muito mais imperativos e o chamam!
E é preciso atender a este chamado como ao canto das sereias: mas, aqui, parece não haver
cera possível que o impeça de partir...

Figura 5  Frame de A Poeira dos Pequenos Segredos  Externa  Dia  Reprodução

Após mais um de seus retornos, o homem procura maritalmente por sua mulher. As
cenas de amor entre o casal são esquálidas e, mesmo na cama, a mulher se apresenta sub
missa ao seu parceiro. Tímida, se recobre com o lençol, após o ato sexual no estilo “papai e
mamãe”. E quando sente desejo, na ausência de seu homem, em verdadeiro tributo a Onã,
procura o cheiro dele na blusa de seu pijama, no qual se esfrega e se masturba, buscando
suas carícias, até atingir satisfação momentânea no escuro solitário do pequeno mundo do
seu quarto de casal.

Esperançosa, cumpre o ritual diário do preparo da comida, da arrumação da casa e do
ato de se por a mesa, pois, se quando estando presente, é possível se especular nos gestos
e nas feições do amado o crescimento do anseio pelo momento de sua nova partida, em sua
ausência (e apartados de qualquer meio de comunicação) nunca se sabe exatamente o ins
tante de seu retorno. E nem mesmo se retornará. A aposta é cega. No entanto, é preciso re
novála sempre, como os pontos do tapete, urdidos e desmanchados diuturnamente por
Penélope na Odisséia.
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O ponto de virada do filme coincide com a virada corporal da esposa sobre a cama, após
a revelação de seu marido sobre a infinitude das coisas e dos mistérios do mundo: “A gente
não vai conseguir nunca afastar a poeira que cobre cada coisa desse mundão de Deus!” A
mulher se vira de lado, pela primeira vez é ela quem dá as costas ao marido, e, tal qual Mo
nalisa, nos sorri enigmaticamente: uma ideia parece iluminar os seus olhos...

Figura 6  Frame de A Poeira dos Pequenos Segredos  Interna  Noite  Reprodução

A intrigante montagem paralela que se segue pode oferecer ao espectador uma pista
falsa. Os gestos realizados pelo marido antes de cada partida, aos quais já assistíramos antes,
são focados agora em plano detalhe. Mãos que laboram alguns preparativos: a feitura do
farnel de carne e rapadura e a selagem do cavalo são mostradas par a par, redundando a
partida para uma nova jornada. O início e o fim unem as pontas deste filme circular. A pri
meira sequência, como dito antes, é montada em câmera objetiva que segue o personagem
masculino, aflito, correndo pelos cômodos da casa e termina num clarão proporcionado pelo
estouro da luz do sol, invadindo, através da porta, o lado de dentro da casa, e nos sugere o
mergulho em ou a saída de um terrível pesadelo. Tal movimento reconfigurase na cena do
final do filme, gravada em câmera subjetiva que sai da posição horizontal para a vertical, re
presentando alguém que se levanta da cama, passa rente ao mosquiteiro de renda branca e
enrolado em um grande nó, aponta para todos os lados da casa como quem procura algo ou
alguém, e parte do interior para o exterior do espaço privado, acompanhada sempre pelo
ruído distante de um tropel de cavalo e pelo som muito próximo de uma respiração ofegante.
Mas, somente ao chegar do lado de fora da casa, a câmera objetivase e nos revela que o
plano anterior era o ponto de vista do marido que no atual plano surge de pijamas ainda,
mal despertado do sono, ofegante e desesperado em busca de sua esposa.

E, embora não a vejamos em quadro, pelo som do tropel que toma conta das caixas de
som do cinema e pelo olhar do homem em direção ao caminho que ele sempre percorre ao
partir, concluímos que a mulher, agora, assumindo as rédeas do cavalo e de seu próprio des
tino, passa a abrir novas vias. Enquanto o homem desperta literalmente do seu sonho de co
nhecer o mundo para a realidade das pequenas coisas ao seu redor (só há um prato posto
sobre a mesa agora, por exemplo), pela primeira vez, a mulher é quem toma distância de
seu homem e de sua casa/Ítaca, inventando a sua hora de partir para, pessoalmente, sacu
dir a poeira dos pequenos segredos do imenso mundo público. 
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Concluindo
Por tudo que fomos tecendo sobre o filme até agora no presente texto, consideramos

que A Poeira dos Pequenos Segredos tenha muitas e importantes possibilidades de entrada
no ambiente educativo. Seja burilando e/ou aprofundando questões acerca de variadas te
máticas, tanto em relação às especificidades de cada linguagem, a literária, a partir da leitura
do conto homônimo de Geraldo Maciel em que se baseou o roteiro do curta de Bertrand
Lira, e a cinematográfica, a partir da leitura do roteiro ou da própria exibição do filme, seguida
de debate em que se busque reconhecer e entender, problematizandose as opções e esco
lhas que foram feitas no processo de adaptação entre uma linguagem e outra. Seja propor
cionando múltiplas outras reflexões, tanto as associadas aos processos de préprodução,
produção e pósprodução do produto fílmico, propriamente dito (local, luz, som, figurino,
direção, movimento de câmera, angulação, atuação, equipe técnica e artística, cenografia,
trilha sonora, política de fomento ao audiovisual...), quanto às referentes às temáticas que
o filme traz no bojo de sua narrativa: papéis sociais esperados e/ou desempenhados pelo
gênero feminino e pelo gênero masculino; o acesso e a permanência no ambiente público e
no privado, a partir da noção de gênero; o desejo e a sublimação; o sonho e a realidade; a
busca e a espera... 

Não pretendemos e nem poderíamos esgotar aqui todas as maneiras de se trabalhar este
filme em sala de aula e nem afirmar que estas seriam as únicas e melhores formas de se fazê
lo, simplesmente ousamos listar alguns exemplos possíveis, a título de sugestão que podem e
devem ser ampliadas, alteradas e até mesmo descartadas completamente. O importante, a
nosso ver, é que se considere a imensa força que possui a presença do cinema no campo edu
cacional, descobrindo, criando, inventando diferentes formas de convívio com a arte cinema
tográfica na escola e não meramente utilizando o produto fílmico como algo que preencha o
tempo de aula de uma determinada disciplina que se encontre sem professor, por exemplo.
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