
Um documentário, 17 cidades, oito mil 
quilômetros rodados em 34 dias. Os 
números definem o quanto é arrojado o 

projeto do longa-metragem “Sertão Como Se 
Fala”, que será dirigido pelo baiano/sergipano/
mineiro Leandro Lopes, a partir do dia 8 de 
outubro. O jornalista que saiu de Aracaju e mu-
dou-se para Belo Horizonte há cerca de 10 anos, 
para cursar o Mestrado em Estudos Literários, 
enveredou pelo audiovisual (trabalhou na Rede 
Minas) e depois de realizar “Um Humanista por 
Acaso Escritor” sobre José Saramago, agora une 
forças com mais sete profissionais para investi-
gar as raízes do alfabeto do sertão e sua difusão. 

Em “Sertão Como Se Fala”, o alfabeto 
com nove fonemas diferentes, a saber: ê- fê- 
guê- jí- lê- mê- nê- rê- sí, será examinado a 
partir dos reflexos provocados nas formas de 
sociabilidade e pretende levantar questões re-
lacionadas às heranças culturais e identitárias 
do sertanejo. 

Para isso, a equipe do documentário vai con-
versar com educadores, professores, alunos, es-
tudiosos e artistas, que tiveram em sua formação 
o jeito sertanejo de falar e buscará compreender 
por meio das memórias relatadas, como o modo 
foneticamente diferente desse comunicar, inter-
feriu na formação pessoal de cada um.

As filmagens começarão em Serrinha (após 
a equipe sair de Belo Horizonte, passará por 
Vitória da Conquista e Feira de Santana) e 
seguirão por Monte Santo (BA), Euclides da 
Cunha (BA), Canudos (BA), Paulo Afonso 
(BA), Canindé de São Francisco (SE), Delmiro 
Gouveia (AL), Salgueiro (PE), Cajazeiras 
(PB), Juazeiro do Norte (CE), Picos (PI), 
Petrolina (PE) e Juazeiro (BA). Depois da 
viagem e com o material audiovisual em pro-
cesso de mapeamento, a equipe se empenhará 
na segunda etapa de produção e entrevistará 
personalidades nordestinas que foram alfabet-
izadas com o abecedário sertanejo.

“Geraldo Azevedo, Gilberto Gil, Wagner 
Moura, Bráulio Tavares são algumas das fontes 
que queremos conversar. A coleta de depoimen-
to com eles vai fazer parte da segunda etapa do 
filme. Por isso, não entramos em contato ainda. 
Vamos conversar com essas figuras por telefone 
(para gerar a sensação de distância) e queremos 
saber suas memórias e afetos em relação aos 
seus lugares e ao abc sertanejo”, conta Lopes.

Nascido em Feira de Santana e criado em 
Serrinha, até os 17 anos quando mudou-se 
para Aracaju,  Leandro Lopes decidiu abordar 
esse tema em documentário, por conta do ABC 
do Sertão fazer parte da sua vida. “Fui alfabet-
izado desse modo e convivo com ele até hoje, 
como memória afetiva e histórica. Até hoje pro-
nuncio algumas letras com a fonética sertaneja. 
É impossível, para mim, colocar qualquer coisa 
em ordem alfabética sem pensar no abc da 
minha infância. De certo modo, isso diz muito 
de mim, do meu lugar de fala, de meu lugar de 
permanência no mundo. De todo modo, o filme 
é essa busca de outras histórias e o que elas 
dizem daquele povo, de relatos que os revelem 
por meio de um modo inicial de conhecimento 
letral do mundo, como é o abecedário”.

“Sertão Como Se Fala” é uma produção 
independente, feito pelo Coletivo Adiante, de 
Belo Horizonte e que tinha um orçamento inicial 
de R$ 600 mil. Como os realizadores não o in-

screveram em projetos de leis de incentivo, eles 
optaram pelo baixíssimo custo. “Com equipe 
reduzida, carros e equipamentos próprios, a 
gente vai realizar as viagens com R$ 60 mil. 
Todas as despesas estão sendo bancadas pelos 
realizadores. Para diminuir os custos, criamos 
um financiamento coletivo que está no ar no 
catarse.me/sertaocomosefala e também esta-
mos buscando apoio de órgãos públicos. Em 
Sergipe, conseguimos apoio logístico na cidade 
de Canindé de São Francisco, via Secretaria de 
Turismo do Estado e Prefeitura da Cidade”.

Segundo Leandro Lopes, a equipe é for-
mada por profissionais de áreas diferentes 
(produção, câmera, áudio, fotografia), mas 
todos ligados à produção audiovisual e ao cin-
ema documental. “Mais do que a experiência 
de cada um, existe nessa turma de profission-
ais a vontade de fazer o filme, de acreditar 
no projeto e de descobrir o sertão brasileiro 
(que sempre será discurso estético do docu-

mentário). Será um filme de encontro. De 
um reencontro de um (eu, sertanejo, nascido 
em Feira de Santana e criado em Serrinha, na 
Bahia), e de outras sete pessoas, que nunca 
viram o sertão de perto e que talvez nunca 
tinham conhecido um sertanejo”, diz. 

Além do diretor Lopes, trabalham na produção 
de “Sertão Como Se Fala”, Breno Conde (diretor 
de fotografia), Eduardo de Ávila (diretor de foto-
grafia), Vinicius Rezende (operador de áudio), 
Fernanda Brescia (produtora executiva), Camila 
Bahia (produtora) e Sarah Dutra (still).

Após a exibição em festivais, o documen-
tário será disponibilizado na íntegra na inter-
net e para a veiculação de canais públicos de 
circulação nacional, fomentando o acesso à 
nossa cultura e a busca por novos olhares em 
relação à história do Brasil e do brasileiro. A 
viagem pode ser acompanhada pelos canais 
www.sertaocomosefala.wordpress.com e 
www.facebook.com/sertaocomosefala 
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Itaú Cultural abriga Ocupação Laerte
Até 2 de novembro, o Itaú Cultural, em 

São Paulo, apresenta na Ocupação Laerte 
os vários caminhos artísticos e militâncias 
políticas e sociais da criadora dos Piratas 
do Tietê. Com curadoria de seu filho, o ar-
tista visual, roteirista e quadrinista Rafael 
Coutinho, a exposição conta com a ceno-
grafia de Fred Teixeira e a coordenação 
do Núcleo de Audiovisual e Literatura e as 
atividades educativas do Núcleo de Educa-
ção e Relacionamento. 

Como se fosse um emaranhado novelo de 
lã, nas palavras do curador, a mostra apresen-
ta cartuns, desenhos, quadrinhos, ilustrações, 
curtas-metragens. Ela ocupa 120 m² do espaço 
expositivo, onde o visitante encontra cerca de 
duas mil obras, entre elas uma autocaricatura 
da quadrinista dançando com o Minotauro, 
feita especialmente para a exposição. 

Do total de obras, cerca de 300 são origi-
nais, 400 imagens digitais em tablets e aproxi-
madamente 1500 impressas –, selecionadas 
entre milhares, com destaque para um painel 
ao fundo da exposição com exatas 900 tiras. 

Idealizada como um labirinto, em que o 
visitante decide por qual das cinco entradas e 
saídas começa e termina o percurso, a Ocupa-
ção Laerte traz desde desenhos que fez quando 
tinha oito anos, em registros remotos de 1958-
1959 até hoje. “O eixo dos anos 80 se destaca 
porque é onde está a maior quantidade de suas 
obras”, conta Rafael, afirmando emocionado, 
que, mesmo sendo filho de Laerte, não conhe-

cia a totalidade do trabalho do pai. 
Outra trajetória importante do labirinto, 

ainda de acordo com o curador, será a dos tem-
pos do sindicato. “São as tirinhas que ficaram 
presas na memória de um período político im-
portante – o da ditadura militar – e permanece-
ram nos arquivos da Oboré por muito tempo”, 
diz. A seleção das obras deu espaço ainda a 
tiras publicadas nos principais jornais do país, 
na militância na revista Balão, nas revistas de 
banca da editora Circo, na Placar. 

Os personagens de Laerte são mais um 
destaque da exposição. Piratas do Tietê, a 
Muchacha, os moradores de O Condomínio, 
Deus, Overman, Muriel, a versão travestida 
de Hugo, e Los 3 Amigos – a célebre parceria 
com Angeli e Glauco –, são alguns deles. Tam-
bém suas homenagens para amigos e person-
alidades que ela admira como Henfil, Glauco, 
Beethoven, Mozart. 

Rafael Coutinho resume: “Cada caminho 
leva a uma compreensão do todo. Todos 
juntos não levam a lugar algum. Devolvem 
reflexões, a multiplicidade de Laertes e a sua 
própria natureza: dúvidas, avaliações cau-
telosas, sempre evitando armadilhas morais, 
preconceitos e maniqueísmos no julgamento 
do mundo”. 

A Ocupação Laerte está aberta à visitação 
de e terça-feira a sexta-feira, das 9h às 20h 
e, aos sábados, domingos e feriados, das 11h 
às 20h. A entrada é franca e o Itaú Cultural 
localiza-se à Avenida Paulista, 149.

Hugo/Muriel: personagem 
em constante transição de Laerte

Filmagens começam em outubro 

No docuMeNtário “Sertão Como se Fala”, 17 cidades nordestinas servirão de locação

arquivo pessoal


