
Resumo 
O cineasta brasileiro Karim Aïnouz, ao longo da sua trajetória artística, insere, em suas obras, temáticas como trânsi-
tos migratórios, deslocamentos, entre outros assuntos que fazem parte da subjetividade humana, como o abandono, 
o silêncio e as relações afetivas. Este trabalho reflete sobre características das escritas cinematográficas do roteirista 
e diretor de filmes Aïnouz a partir de olhares sobre o longa-metragem O céu de Suely (2006). O filme dialoga o en-
trelugar da forma e do conteúdo cinematográficos, evidenciado pela soma criativa entre as linguagens literária e do 
cinema, além de outras, como a música, o que demonstra a influência de uma arte na outra, tanto no que tange à 
criação, quanto na execução do roteiro, no exercício da produção. Como forma de resistir e evidenciar pessoas tradi-
cionalmente emudecidas pela História, o cineasta realiza escolhas de abordagem no desenvolvimento do enredo e na 
seleção das imagens que são iluminadas pelo que se pode chamar de arquivamento das dinâmicas e ações sociais con-
temporâneas. Karim Aïnouz valoriza as contradições históricas da população de baixa renda do nordeste, dando-lhes 
vozes e registrando trajetórias que são relatadas através de olhares e gestos humanos.  
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Objetivo
Discutir o arquivamento e os trânsitos migratórios no longa-metragem O céu de Suely, além de investigar  
diálogos e hibridismos do cinema  e literatura.

Introdução
Localizar-se: um desafio. Considerando o ser humano infinitamente migrante, migrante em si, migrante no outro, a mo-

bilidade ou trânsito por assim dizer pode ser vista como uma energia que pulsa. Dentro do indivíduo que nasce sertão, 
sina definida e destino traçado, e, em seus vazios e silêncios típicos, ele percebe o seu ambiente e percebe-se, como indi-
cou Guimarães Rosa, do tamanho do mundo. E, por vezes, cabe às narrativas contemporâneas abarcar reflexões sobre os 
fluxos que podem configurar um desejo de fuga, de isolamento ou de oposição à organização de campos políticos, sociais e 
culturais dominantes. 
Recortes como arquivos e arquivos como recortes. É o que o cineasta cearense Karim Aïnouz (des)constrói em O céu de 

Suely (2006), ao dirigir e também arquitetar o roteiro mutável com os coautores Felipe Bragança e Maurício Zacarias. 
Ao escreverem a história de Hermila/Suely, os autores trafegam no arcabouço literário contemporâneo e o diretor am-
plia as possibilidades de forma e conteúdo da construção imagética através da literatura, e também das artes cênicas, 
da música, da fotografia e dos trabalhos pós-produção (montagem, escolhas de cenas, de filtros, de áudios, recortes, 
mixagens, efeitos, tipografia para títulos e créditos etc).  
O cinema é híbrido por natureza e através dele são permitidas utilizações estéticas que deixam marcas e geram assi-
naturas artísticas e ideológicas de quem está fazendo o filme. Entra em jogo o nome do autor, nas reflexões sinaliza-
das por Pierre Bourdieu, que abarca o nome próprio, nesse caso o do cineasta Karim Aïnouz, como uma identidade da 
personalidade de autoria, carregado de características pessoais que são individual e socialmente construídas.
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Embasamento teórico
Edward W. Said aponta para condição de exílio como uma experiência inerente àqueles que se deslocam. E pensar 
no e sobre essa migração - por vezes forçada - faz parte da situação e da vivência de quem está deslocando-se. 
Pode ser uma experiência dolorosa, mas ninguém está a salvo de vivê-la, sendo móvel.

O exílio nos compele estranhamente a pensar sobre ele, mas é terrível de experienciar. Ele é uma fratura incurável entre 
um ser humano e um lugar natal, entre o eu e seu verdadeiro lar: sua tristeza essencial jamais pode ser superada. E, em-
bora seja verdade que a literatura e a história contêm episódios heróicos, românticos, gloriosos e até triunfais da vida 
de um exilado, eles não são mais do que esforços para superar a dor mutiladora da separação. As realizações do exílio 
são permanentemente minadas pela perda de algo deixado para trás para sempre. (SAID, 2003, p. 46)  

Em Narativas migrantes: literatura, roteiro e cinema, Vera Lucia Follain de Figueiredo traz 
uma importante contribuição para a pesquisa sobre roteiros. A partir de interlocuções com outros 
teóricos ela trabalha a relação da literatura com o cinema e suas nuances na contemporaneida-
de. Segundo a pesquisadora, a possibilidade de deslizamentos narrativos e intercâmbios entre 
gramáticas são recorrentes tanto na literatura, indo além do suporte livro para as telas, teatro, 
novelas, por exemplo, quanto no cinema que ultrapassa as telas, permitindo inspirar jogos, 
seriados, livros etc.
Em relação aos debates sobre questões relativas aos dilemas da cultura contemporânea, e 
os indivíduos imersos nelas, serão acionados além dos já mencionados, teóricos como Pierre 
Bourdieu, nas reflexões sobre o Poder simbólico (2002) e As regras da arte (1996), e Be-
nedict Anderson, com o seu estudo sobre o nacionalismo das Comunidades imaginadas 
(2008), para dialogar sobre a ideia de local de fala. Na área de cinema, estudos como os da 
pesquisadora Marinyze Prates em Olhares roubados: cinema, literatura e nacionalida-
de e a publicação organizada por ela Desleituras cinematográficas: literatura, cinema e 
cultura e Cineastas e imagens do povo de Jean-Claude Bernardet também serão acionados, 
entre outros.  
 

Sobre O céu de Suely 
O céu de Suely, uma produção Brasil-França-Alemanha-Portugal, narra a história da jovem Hermila 
(interpretada pela atriz Hermila Guedes), que nasceu e foi criada numa cidade pequena do Ceará, Iguatu, 
e vai a São Paulo em busca de melhores condições de vida junto com o namorado Matheus. Por não ter con-
seguido emprego, depois de dois anos volta à cidade natal com o filho no colo e espera o prometido retorno 
do namorado, pai do filho, que a abandona e não lhe dá mais notícias. Inconformada, ela decide sair mais uma 
vez de Iguatu. O que determina seu destino é o objetivo de comprar o bilhete de passagem na rodoviária local 
para o mais distante possível, “mais distante ainda que São Paulo”. A funcionária da rodoviária fala em Rio Grande 
do Sul, e logo Hermila escolhe seu futuro paradeiro, onde sonha existir mais possibilidades de trabalho e uma vida 
melhor. Para conseguir dinheiro para a viagem, ela decide rifar o próprio corpo. Usa o pseudônimo de Suely e prome-
te ao vencedor da rifa “uma noite no paraíso”, despertando polêmicas e confusões com a população e com a própria 
família. 
Após a realização do filme, em 2008, foi publicado via editora Imprensa Oficial do Estado de São Paulo na Coleção 
Aplauso o roteiro de O Céu de Suely (2008), que apresentou a versão original do filme.

Resultados parciais
No âmbito ainda do discurso híbrido, considerado O céu de Suely em interface com a literatura, as próprias imagens ten-

dem a funcionar como um discurso poético. Com um tempo de narrativa cinematográfica muito diferenciado, que se afasta 
de narrativas hollywoodianas e aproxima-se da dicção da nouvelle vague francesa, Karim Aïnouz apresenta uma espécie de 

paciência narrativa. Não existe uma exacerbação nos diálogos, não encontramos indícios de exageros. Apesar dos cortes, tudo 
é costurado de forma a representar a velocidade que aquela narrativa teria no cotidiano de quem a vive. O silêncio, a iminência 

da “tragédia”, o som da motocicleta, pelo olhar do cineasta, também pontuam a poética do seu discurso literoaudiovisual.
Segundo Derrida, por mais que se queira reproduzir algo que acontece ou já aconteceu, a memória fiel é tão singular que isso se-

ria impossível de acontecer. No contexto cinematográfico, poéticas textuais e imagéticas construídas através de um coletivo com 
suas variadas memórias. Derrida costuma também refletir nos seus textos paradigmas específicos da hospitalidade, da cidadania 
e do direito na sociedade moderna. No texto Fidelidade a mais de um: merecer herdar onde a genealogia falta (2005), ele 
evidencia aqueles para os quais o Estado deveria intervir por uma questão de direito, direito à cidadania:

A reivindicação da cidadania, a cidadania nacional ou a cidadania do mundo, é uma coisa à qual, certamente, não 
seria preciso nunca renunciar. Há hoje massas enormes de grupos humanos, de populações que não são sequer ci-
dadãos exilados, nem mesmo indivíduos com estatuto identificável de “despatriado”. São pessoas que sequer têm o 
direito que a tradição reconhece aos cidadãos. (DERRIDA, 2005, p. 188)

Cabe a arte, às vezes, realizar o arquivamento desses personagens despatriados e sem rumo. E em Aïnouz, mais especificamente, 
percebemos a materialização dessa intenção. O que a sociedade, da forma como é constituída, faz, segundo Derrida, é estabele-

cer uma “brutalidade econômica, militar, linguística”, contudo. E entre o colonialista e o colonialismo, há sempre a “imposição 
constrangedora e hegemônica de um grupo, de uma força, de uma pulsão, de um fantasma sobre o outro” (DERRIDA, 2005, 

p. 191). Da mesma forma, existe sempre espaço para a resistência, uma resistência que é ambígua na sua própria legitimi-
dade, mas que de toda forma é a luta contra o colonialista. E, como percebemos, a luta de Karim Aïnouz.

A história contada de uma mulher nordestina é capaz de representar, mesmo com falhas de arquivo, ao qual ele se 
baseou, tantas Hermilas que resistem no país e que lutam por um utópico futuro. A saída, êxodo aparentemen-

te desejado, mas inconscientemente forçado, é violento e irreversível. Quantas Hermilas são mães solteiras? 
Quantas jovens não se (re)conhecem no local de origem? Quantas de nós, mulheres nordestinas, preci-

samos migrar? Hermilas, Marias, Georginas, Zezitas... Estas merecem ser lembradas ou representa-
das também por vias artísticas. É através de um exercício de arquivamento que se pode dar essa 

luz. E cabe ao roteiro híbrido entrar com a força sensorial e crítica necessária para evidenciar 
lacunas sociais contemporâneas e propor (des)continuidades na escritura memorialística do 

agora.
 

Sobre o autor 
Karim Aïnouz é um cineasta brasileiro, nascido no Ceará. Formado em Arquitetura 
pela Universidade de Brasília, Aïnouz buscou no mestrado em Teoria e História do 
Cinema na New York University a possibilidade de construir, como faz um arquite-
to, edificações imagéticas que circulam no mundo. Sua trajetória é marcada por 
trabalhos que dão vozes a representações de pessoas que não são ouvidas pelas 
mídias ditas oficiais. Alguns trabalhos que dirigiu e/ou roteirizou: questões do 
negro, homossexual e artista marginal em Madame Satã (2002) e a relação de 
vazio e isolamento do geólogo nordestino com os locais de sua pesquisa em Via-
jo porque preciso, volto porque te amo (2010), e em filmes que realizou o roteiro, 
também em parceria com outros profissionais, como Cidade baixa (2005), cujo 
enredo levanta questões sobre povos violentados e esquecidos a partir da histó-
ria de um triângulo amoroso entre uma prostituta e dois amigos e em Cinema, 
aspirinas e urubus (2002), que traça o encontro de um alemão e um nordestino no 

sertão, ambos em deslocamento das realidades que lhes foram impostas.

Trânsitos migratórios e as escritas cinematográficas  
de Karim Aïnouz
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   Eu      

fiquei grá-
vida num 
domingo de 
manhã. Tinha 

um cobertor 
azul de lã escu-

ra. Mateus me 
pegou pelo braço 

e disse que lhe fa-
zia a pessoa mais 
feliz do mundo. 
Me deu um CD 
gravado com todas 
as músicas que eu 
mais gostava. Ele 
disse que queria ca-

sar comigo. Ou en-
tão morria afogado. 

(O céu de Suely, 2006)


