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Para diretor, sertão é espaço para recuperar energias 

Em “O Grão”, o diretor estreante Petrus Cariry usa o sertão como pano de fundo para contar 
uma história em que a morte é o epicentro da relação familiar. 

O sertão carrega o misticismo de ser o lugar puro do Brasil, que não tomou contato com a 
modernidade. Além de representar, metaforicamente, a manutenção das tradições, livres do 
contato externo, também funciona como o espaço que sintetiza a miséria da sociedade 
brasileira. Os maiores exemplos estão no Cinema Novo, especialmente nos filmes de Glauber 
Rocha, entre eles “Deus e o Diabo na Terra do Sol”. 

Com o lançamento de “Árido Movie” (2006), do pernambucano Lírio Ferreira, essa discussão 
ganhou mais uma camada: o sertão como espaço que conserva a religiosidade de Antônio 
Conselheiro, mas se relaciona com a modernidade por meio de uma videomaker e um 
jornalista de televisão. “Mutum” (2007), da carioca Sandra Kogut, vai além no uso do sertão: 
em Minas Gerais, retrata a particularidade da história do garoto Thiago, que tenta manter sua 
sensibilidade mesmo cercado por adultos rudes. 

Na linha do sertão como espaço para contar histórias particulares apresenta-se “O Grão”, 
longa-metragem de estréia do cearense Petrus Cariry. Seu filme foi rodado em Itaiçaba, no 
agreste cearense. A história é focada em uma família cuja avó, Perpétua, percebe a chegada 
da morte e, por meio de uma lenda contada diariamente ao neto Zeca, tenta prepará-lo para o 
rito de passagem. 

“‘O Grão’ é um filme sobre a morte e poderia se passar numa periferia de Fortaleza ou até 
mesmo na Sibéria”, define Petrus. O cineasta é filho de Rosemberg Cariry, diretor de “Corisco 
e Dadá” (1996) e “Juazeiro, a Nova Jerusalém”, cuja obra é marcada pelo religioso-popular e 
com traços barrocos. Petrus, porém, é mais econômico do que o pai, apostando no que não é 
dito pelos personagens, no silêncio do ambiente, na interpretação dos atores e na consistência 
da história. 

Atores e enredo integram um conjunto que, guiado pelo diretor, busca o cinema 
contemplativo. A relação entre a avó (a atriz Leuda Bandeira, experiente em teatro) e o neto 
(o estreante Luís Felipe Ferreira) é mediada pela lenda de um rei e uma rainha muito ricos que 
tentam encontrar um grão de mostarda que ressuscitaria o filho. Ao fim do percurso, 
descobrem que o objeto que buscavam serviu como instrumento para aceitarem a partida do 
filho.  



Enquanto isso, a filha mais velha, Fátima (Kelvya Maia), quer se casar. Ela é a única que 
parece transcender as fronteiras do agreste – em quase todas as cenas, aparece com um fone 
de ouvido e um walkman. O pai, Damião (Nanego Lira), e a mãe, Josefa (Verônica Cavalcanti), 
trabalham para bancar o matrimônio da filha, os remédios da avó e preservar a inocência de 
Zeca. 

Influência de Pedro Costa 

A percepção cinematográfica de Petrus Cariry foi sensivelmente alterada quando ele assistiu, 
há cerca de três anos, “Ossos” (1997), do português Pedro Costa, cineasta cuja obra é 
influenciada pelo vídeo digital e pelo docudrama. O primeiro ponto que chamou a atenção de 
Petrus ao cinema do português foi o rigor do enquadramento. “Ele tem muitos 
enquadramentos horizontais”. Essa angulação inspirou uma das cenas de “O Grão”, na qual a 
câmera passeia pelo corpo de Perpétua, que está deitada, à beira da morte. Na segunda 
leitura, o diretor se afeiçoou pela temática de Costa. “O cinema dele é social, está atento aos 
menos favorecidos”. 

“Juventude em Marcha”, filme mais recente do português, foi exibido na 30ª Mostra 
Internacional de Cinema de São Paulo e disputou a Palma de Ouro em Cannes em 2006. “Em 
seus filmes, há uma identificação clara entre personagens e diretor, ele é muito sincero”, 
afirma o cearense. Petrus trouxe para si essa identificação e faz o mesmo movimento em 
relação aos personagens de “O Grão”. “Me identifico muito com eles, especialmente com 
Perpétua. Tenho medo da morte, não me sinto preparado para a finitude”, afirma o diretor de 
31 anos. 

Antes de chegar ao primeiro longa, Petrus Cariry dirigiu cinco curtas, entre eles “Dos Restos e 
das Solidões” (2006), além de ter trabalhado na produção e montagem de alguns dos filmes 
de seu pai. Os dois, aliás, dividem espaço em “O Grão”, pois o argumento é de Rosemberg. O 
filme, com previsão de estréia para o segundo semestre, teve orçamento de R$ 1 milhão, 
proveniente do concurso de B.O. (Baixo Orçamento), promovido pelo Ministério da Cultura. Já 
passou por 15 festivais e foi premiado em Viña del Mar (Chile). Petrus acaba de rodar mais um 
curta, desta vez em Juazeiro do Norte (CE). 
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