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Resumo:  

Esse artigo tem o seu escopo voltado especificamente para a relação que Nelson Pereira 

dos Santos travou com a Bahia, como tema, cenário, espaço de vivência e 

experimentação, a partir da campanha de liberação de Rio, 40 Graus (1955), 

intensificada ao realizar três produções cinematográficas no Estado: Mandacaru 

Vermelho (1960), Tenda dos Milagres (1975) e Jubiabá (1985).  
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“Do comecinho, do comecinho?... Eu conheci a Bahia com 
Jorge Amado. É bom lembrar que eu era paulistinha. Do Brasil, 
o máximo que eu conhecia era o rio Tietê, onde eu aprendi a 
nadar. E você veja tive um excelente professor de português, 
que abriu a minha cabeça para a literatura brasileira, a literatura 
de língua portuguesa. Mas, o Jorge Amado é que tinha uma 
coisa especial, que era o seguinte. O Jorge Amado era proibido 
na família, porque tinha cenas de sexo, as maravilhosas cenas de 
amor. Muito liberal. Vamos lembrar que isso é nos anos 40. E, 
além disso, ele era proibido pela polícia, porque os heróis do 
Jorge Amado e o happy-end do livro de Jorge Amado eram do 
Partido Comunista. Os jovens iam parar no Partido Comunista e 
tava tudo resolvido, todo mundo feliz. Então, a Bahia que eu 
conheci primeiro foi essa, a Bahia de Jorge Amado. Uma vez eu 
disse isso pra ele aqui, caminhando pelo Mercado Modelo, que 
ele era meio dono, né? Ficava fiscalizando se as coisas estavam 
no lugar, se tava tudo certinho... Como é Jorge, você inventou 
tudo isso? - ele disse - a minha Bahia nunca existiu. A Bahia que 
o Jorge Amado escreveu, ele idealizou (...).  
Agora, essa Bahia eu fui conhecer diretamente com os meus 
próprios olhos na campanha nacional pela liberação do Rio 40 

Graus”. 

                                                        
1 Professora dos cursos de Pós -graduação a distância SENAC : Gestão Cultural e Artes Visuais: Cultura e 
Criação mariseberta@uol.com.br  



 

Ao ser indagado sobre como ocorreu a sua aproximação com a Bahia, Nelson 

revelou que o seu primeiro contato se deu pela via da literatura de Jorge Amado. Esse é 

o registro simbólico do seu imaginário. No entanto, seu primeiro contato efetivo com a 

cena cultural baiana ocorre na campanha de liberação de Rio, 40 Graus. O filme foi 

liberado em agosto de 1955 pela Censura Federal e interditado por ato arbitrário do 

Coronel Geraldo de Menezes Cortes, Chefe do Departamento Federal de Segurança 

Pública, sob a acusação de que, em razão de sua técnica perfeita, havia sido feito por 

comunistas tchecos2. A técnica, a ausência de trabalhadores, a temperatura alta, a 

organização espacial do Rio de Janeiro, foram questionadas e resultaram na censura. 

O processo do filme acompanhava a movimentação e o agravamento da situação 

política do País (eleição de Juscelino e a tentativa de golpe da direita). A censura ao 

filme provocou uma campanha em sua defesa, capitaneada pelo jornalista Pompeu de 

Sousa, líder da comissão de defesa, composta por jornalistas, escritores, artistas e 

intelectuais. A campanha de liberação se constituiu em uma importante mobilização das 

camadas intelectuais do País. Saído do Rio de Janeiro, sua maior caixa de ressonância, 

após ato organizado por Pompeu de Sousa na Associação Brasileira de Imprensa – ABI, 

o movimento resultou em um memorial endereçado ao Chefe de Censura e Diversões 

Públicas e se estendeu a outros Estados. A defesa de Rio, 40 Graus tornou-se uma 

bandeira da frente antigolpista. Sobre a atuação de Pompeu de Sousa e o momento 

político Nelson esclarece: 

Ele estava empenhado na campanha eleitoral do Juscelino. Mil 
novecentos e cinqüenta e cinco é um ano político por excelência, 
muitos acontecimentos em pouco tempo. (...) essa campanha que 
o Pompeu de Sousa começou foi contra o chefe de polícia, foi ele 
que foi repreender o filme. O Pompeu organizava praticamente 
todos os dias, um dia sim, um dia não, uma sessão do filme. E 
convidava intelectuais, políticos, pessoas com poder de 
comunicação grande, pra dar opinião sobre o filme. Saía na 
primeira página do Diário Carioca. (..) Além disso, os 
governadores do PSB, que era o partido que apoiava o Juscelino, 
convidaram o filme para ser exibido.  
 

No jornal Imprensa Popular, editado pelo PCB, Jorge Amado3 publicou um 

artigo contundente onde debatia a situação política do país, inserindo a proibição do 

                                                        
2Helena SALEM em Nelson Pereira dos Santos, o sonho possível do cinema brasileiro relata com 
detalhes o episódio em que Nelson, sem a presença de seus advogados, apresenta o filme a Cortes. 
3 Jorge Amado. O caso de Rio, 40 graus. Imprensa Popular, Rio de Janeiro, 1955. 



filme nesse contexto. Em seu argumento, Amado chamava a atenção para o propósito de 

“reduzir ao silêncio os homens da cultura”, impedindo que cumprissem os papéis a eles 

destinados de “intérpretes da vida do país”. 

Na Bahia, a circulação do filme censurado foi articulada por Guido Araújo4, que 

integrava a equipe de produção, e pelo Clube de Cinema da Bahia, sob a liderança de 

Walter da Silveira5, resultando em sua exibição no final de novembro de 1955. A 

memória de Nelson Pereira dos Santos nos ajuda a compor esse quadro: 

 

Então eu vim pra Bahia a pedido do governador da Bahia. E era 
o filme proibido pelo chefe de Polícia Federal. Aqui teve uma 
sessão organizada pelo Walter da Silveira, com a presença do 
governador, de deputados, desembargadores (...) Teve a 
tentativa de golpe, teve o contragolpe, aquelas tentativas todas e 
o Rio 40 graus misturado a essas histórias. Tanto assim que 
quando veio o contragolpe do general Lott, um jornal do Rio 
botou em primeira página assim: “Cortes a 40 graus”. O Cortes 
era o chefe de polícia que proibiu. Mas enfim, aí eu conheci a 
Bahia, aqui, nessa época. Guido Araújo, que era assistente no 
filme, articulou muito. O filme foi também exibido no Distrito 
Naval. É muito curioso isso, o filme sendo exibido ali. Era uma 
coisa curiosa.  
E eu me lembro do cineclube do Walter da Silveira. Aliás, eu já 
conhecia o Walter dos Congressos de Cinema Brasileiro, em 52, 
no Rio; depois em 53, em São Paulo (...) trabalhamos juntos nos 
Congressos. Era ele e Alex Viany, os dois motores, as duas 
pessoas que mais faziam intervenções, que mais propostas 
apresentavam. E aqui, o Walter, eu nunca me esqueço do 
primeiro vatapá que eu comi na casa do Walter. Se eu não me 
engano foi o primeiro vatapá de verdade que eu comi. Nossa 
Senhora, inesquecível aquilo6. 
  

O fato de Guido Araújo ser baiano, ter atuação no ambiente cinematográfico e 

freqüentado as sessões do Clube de Cinema da Bahia favoreceu a movimentação em 

torno das exibições do filme em Salvador. Nelson não conseguiu chegar a tempo da 

primeira exibição devido à interdição dos aeroportos - ele viajaria exatamente no dia em 

que o contragolpe foi dado. Afastada a ameaça golpista, as sessões ocorreram sob a 

euforia da distensão. O filme foi exibido em várias sessões para os diversos segmentos 

da sociedade baiana. A Câmara de Vereadores de Salvador e o Clube de Cinema da 

Bahia pronunciaram-se em favor da liberação do filme. 
                                                        
4 Guido Araújo, cineasta e professor universitário, companheiro de Nelson na realização de Rio, 40 

Graus.  
5 Advogado, crítico de cinema, fundador do Clube de Cinema da Bahia. 
6Apud depoimento. 



Em matéria de 19.11.55, o Diário Carioca estampou a seguinte manchete: 

“Confirma sucesso em Salvador o Rio, 40°”, em que se relata a repercussão da 

campanha de solidariedade em protesto contra a proibição e em prol da liberação do 

filme na cidade: 

O filme foi apresentado, em quatro sessões seguidas, a 
“representantes dos três ramos das Forças Armadas, deputados, 
vereadores e intelectuais baianos (...), confirmando todo o sucesso 
anterior”. O Sr. Lafaiete Coutinho, Secretário de Segurança da 
Bahia, ficou tão entusiasmado que decidiu estudar as leis da 
censura, chegando à conclusão preliminar de que elas são 
inconstitucionais”. A Câmara de Vereadores de Salvador “votou 
moção solicitando a liberação do filme para as telas baianas, e o 
Clube de Cinema lançou um manifesto com o mesmo fim”. Um 
debate entre os críticos, intelectuais e deputados, realizado na 
Rádio Cultura da Bahia, resultou na fundação da ADCB baiana.7 

Seguindo à cronologia imposta pelos fatos e relembrada pelo próprio autor, após 

a realização de Rio, 40 Graus, produzido entre 1954-55 e lançado em 1956 e Rio, Zona 

Norte, produzido e lançado em 1957, Nelson envolveu-se em atividades jornalísticas no 

Jornal do Brasil e na realização de filmes documentais de caráter institucional. 

Documentou a construção da estrada Rio-Bahia, ocasião em que conhece a cidade de 

Milagres, seus beatos e suas crianças famélicas, cobertas de poeira, que irá reconhecer, 

posteriormente, na representação fílmica de Glauber em Dragão da maldade contra o 

santo guerreiro. Documentou, também, a seca nordestina na região do São Francisco: 

Fiz muita coisa, muitos documentários, e fiz um também que foi 
sobre a pavimentação da Rio-Bahia. Veja só, eu e o Hélio Silva 
descemos a estrada, parando em todas as obras de pavimentação. 
Era tudo igual, mas só que mudava o empreiteiro, tinha que 
filmar tudo de novo. E foi aí que nós descobrimos Milagres, 
tivemos a primeira visão de Milagres. As cavernas habitadas por 
pobres, aleijadinhos, cegos... Uma coisa incrível. Eles desciam 
pra pedir esmola. Era um ponto de parada naquela época. Hoje 
você imagina? A Rio-Bahia era sem asfalto. De Vitória da 
Conquista até Milagres não tinha nada. Era tudo terra. Milagres 
era uma parada de beber água, as pessoas desciam dos ônibus, 
sem falar nos paus-de-arara. Era terra pura. Você só via os 
olhinhos, quando sorria apareciam os dentes, tanta terra que era. 
Foi quando nasceu a idéia do Vidas Secas...8  

 

                                                        
7Cf.Giselle GUBERNIKOFF. O cinema Brasileiro de Nelson Pereira dos Santos – Uma contribuição ao 
estudo de uma personalidade artística. Dissertação de Mestrado apresentada à Universidade de São 
Paulo/ECA. São Paulo, 1985, vol. I, p. 95.  
8Apud depoimento. 



Circulando no Estado, mobilizado pela forte movimentação que alterava o 

ambiente da região, vivencia o seu projeto de atualização histórica. Documentando a 

seca, constatava que o Nordeste não poderia viver eternamente à mercê da formação de 

nuvens mais densas e que uma intervenção estatal se fazia necessária. Documentando a 

construção da Rio-Bahia, experimentava o vento anunciador das mudanças que 

alterariam o panorama da Estado e o ritmo do seu crescimento.  

A Bahia, a partir da década de 1950 ingressava de forma “- progressiva, mas 

decisivamente – na dança do capitalismo moderno”9. Pesquisadores10 têm dito que o 

Estado afastou-se, de forma considerável, dos processos dinâmicos da economia 

nacional e mundial no período que compreende o último quartel dos oitocentos até os 

meados do século passado. Esse quadro começaria a ser revertido, afastando-se a 

atmosfera depressiva e estagnada da economia e indústria baianas, quando o curso da 

mudança industrial alcança o Nordeste do Brasil. Risério (2004) oferece a síntese da 

mudança na região indicando os seus vetores: 

A expansão do capitalismo brasileiro para a região nordestina 
engendrou uma nova realidade baiana. A Petrobrás, a BR-324 
(estrada Rio-Bahia), a construção da usina hidrelétrica de Paulo 
Afonso e a Sudene foram as peças fundamentais dessa 
transformação11. 

Nessa travessia, vivendo experiências que o instigam a desvendar uma realidade 

diferente da sua, Nelson Pereira dos Santos retorna à Bahia em 1959, dessa vez para 

filmar Vidas Secas, baseado na obra de Graciliano Ramos. Inicia-se, então, a sua relação 

mais efetiva com a paisagem cultural baiana. 

Não se pode deixar de levar em conta o momento de renovação cultural que a 

Bahia atravessava, destacando-se o Ciclo do Cinema Baiano12. 

Esse movimento de agitação cultural, que fez com que a então província da 

Bahia fosse transformada em um pólo de vanguarda modernista no panorama cultural 

do país, foi abordado em estudos de diversos autores13 cada um a partir da sua 

                                                        
9Cf. Antônio RISÉRIO. Uma história da Cidade da Bahia. Rio de Janeiro: Versal Editores, 2004, p.513. 
10Cf. Paulo Fábio DANTAS NETO. Espelhos na penumbra: o enigma soteropolitano. Dissertação de 
mestrado apresentada à Universidade Federal da Bahia: Escola de Administração. Salvador, Bahia, 1996. 
11 Apud, Antônio RISÉRIO, p. 518. 
12 Projeto de criação de uma infra-estrutura cinematográfica na Bahia. Resultado da potencialização da 
energia criativa e de produção, que fez com que entre 1959 e 1962 fosse realizado um número expressivo 
de filmes no Estado.  
13Glauber ROCHA, Revolução do Cinema Novo. São Paulo: Cosac & Naif, 2004, Antônio Risério. Avant-

garde na Bahia, São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1995, Maria do Socorro SILVA 
CARVALHO, Imagem de um tempo em movimento Cinema e Cultura na Bahia nos anos JK (1956-



perspectiva e recorte. “Avant-garde”, “Renascença Baiana”, “Nova Onda” são algumas 

das definições extraídas desses estudos para nomear o período que temporalmente é 

situado entre os anos cinqüenta e sessenta na “Cidade da Bahia”, antiga capital do 

Brasil. 

Salvador se estabeleceu na década de 1950 como um dos extratos mais 

significantes da vida cultural do país, vivendo um momento transformador. Foi ponto 

estratégico de novas proposições culturais, a cidade como a quer Giulio Carlo Argan14 

revelando o lócus modelado pelo espírito daqueles que nela vivem.  

Os elementos mais predominantes na concretização da afirmação dessa 

sensibilização baiana foram marcados por algumas frentes que se constituíram em 

variados campos da cultura. Nessa perspectiva destacam-se a atuação do Clube de 

Cinema da Bahia e o papel assumido pela Universidade Federal da Bahia como “abrigo 

e celeiro do ideário de uma cultura cosmopolita”15. 

No caminho para o acesso à informação cosmopolita, a Universidade da Bahia, 

através da atuação do seu reitor, abre suas portas e acolhe a avant-garde européia em 

um franco diálogo com as linguagens artísticas. Promove experiências singulares e 

pioneiras como a primeira Escola de Dança de nível superior no Brasil, importando o 

talento da dançarina polonesa Yanka Rudzka, que orienta o curso sob a perspectiva da 

dança moderna; projeta os Seminários de Música da Bahia, tendo convidado o músico 

austríaco Koellreutter para organizá-lo e inaugura uma das primeiras escolas de Teatro 

de nível universitário, para a qual convida Martim Gonçalves para assumir a direção. 

“As três pupilas do senhor reitor, como se tornam conhecidas as escolas de arte, 

realizam uma grande agitação artística na cidade”16. A bruma modernizante também 

sopra na direção das estruturas acadêmicas já consolidadas no seio da Universidade 

Federal da Bahia, promovendo a mudança e quebrando o rigor da prática acadêmica 

                                                                                                                                                                   
1961). Salvador: EDUFBA, 1999 e Nova onda baiana: CINEMA NA BAHIA (1958-1962). Salvador: 
EDUFBA, 2003 e Walter da SILVEIRA, História do cinema vista da província. Coleção Walter da 
Silveira. Vol. 1. Salvador: Fundação Cultural do Estado da Bahia, 1978. 
14Argan concebe a cidade como um organismo que concentra em sua dinâmica diferentes esferas que 
possibilitam o seu desenvolvimento e que em  meio às modificações conservam a sua essência. Cf. Giulio 
Carlo ARGAN. História da arte como história da cidade. Martins Fontes: São Paulo, 1998, p. 73/74. 
15 Cf. Lindinalva Silva OLIVEIRA RUBIM. O feminino no cinema de Glauber Rocha. Tese de doutorado 
apresentada à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1999, p.25. 
16Cf. Antonio Albino CANELAS RUBIM. Comunicação, mídia e cultura na Bahia contemporânea. Bahia 
Análise & Dados. Salvador-Ba, SEI, v. 9, nº. 4, 2000, p.76. 



clássica. Esta é a situação que ocorre, por exemplo, na Escola de Belas Artes, segundo o 

relato de Juarez Paraíso17: 

A internacionalização da arte moderna ocorre no final dos anos 
1950 e início de 1960 na Bahia e foi fundamental para a mudança 
da mentalidade na área artística. 

 

A discussão cinematográfica foi capitaneada pelo Clube de Cinema da Bahia18 

fundado em 27 de junho de 1950. Seguindo o modelo francês, a sua receita era gerada a 

partir de cota estipulada entre associados. Walter da Silveira atuava como provocador - 

para ele a crítica era uma forma de acesso ao cinema, e em geral, antes de cada sessão 

fazia um comentário do filme exibido, informando a platéia e alimentado o debate. Seu 

desempenho era respaldado pelo exercício constante com que exercia a crítica 

cinematográfica. 

Sobre a atuação de Walter da Silveira, Orlando Senna se pronuncia e oferece o 

testemunho de sua geração: 

Walter da Silveira, um ensaísta e crítico de cinema, que organizou 
e manteve durante anos o Clube de Cinema da Bahia e mostrou 
para a minha geração tudo que alguém interessado por cinema 
naquela época deveria ver, analisando, discutindo e polemizando 
cada estilo, cada corrente, cada filme. No Clube de Cinema vimos 
toda a filmografia francesa, toda a filmografia soviética dos anos 
1920 e 1930, toda a filmografia espanhola, a filmografia 
americana dos anos 1940 e 1950, o melhor que se fez de cinema 
nos Estados Unidos. O neo-realismo italiano, o cinema japonês, 
Ingmar Bergman. Um banho cascateante de cultura 
cinematográfica, um privilégio que não me canso de agradecer a 
Oxumaré, o orixá das artes.19 

 

Entre os anos 1950/1960, a articulação cinematográfica em Salvador passa a 

conjugar vários movimentos essenciais que contemplam cineclubismo, crítica e 

realização em busca de um desenvolvimento local e nacional, que se projeta 

cosmopolita no sentido de compreender o cinema como instrumento da vida moderna 

contemporânea.  

                                                        
17 Depoimento colhido em 11/08/2007.    
18Para maior aprofundamento ver Walter da SILVEIRA, “Repensar o Cinema”. In: José Humberto DIAS, 
(org.) História do cinema vista da província. Fundação Cultural do estado da Bahia, Salvador, 1978, p. 4. 
19 Catálogo do II Seminário Internacional de Cinema e Audiovisual. Organização Geral: Walter Lima; 
coordenação Diana Gurgel; coordenação editorial Zilah Azevedo. Salvador: EDUFBA:VPC, 2006, p. 
116-117. 



Em um cenário de intenso trânsito, onde a cultura cinematográfica é 

potencializada, Nelson Pereira dos Santos prepara-se para filmar Vidas Secas, em 

Juazeiro, no sertão baiano. Orlando Senna menciona a influência dos filmes do cineasta 

- Rio, 40 Graus e Rio Zona Norte - no quadroda produção cultural da cidade e chama a 

atenção para a presença de Nelson na cena baiana:  

 

O impacto dos dois filmes dele naquela moçada da Bahia foi 
muito profundo, foi muito decisivo, eu acho que tem muito a ver 
com o que aconteceu na Bahia a partir de 1959 nos anos 60 e, 
além disso o Nelson era uma presença física na Bahia, ele esteve 
aqui algumas vezes na preparação de Vidas Secas, do que seria 
Vidas Secas, da primeira versão, digamos assim”20. 
 

Em Salvador, hospedou-se na pensão de Lúcia Rocha21, onde afirmou nunca ter 

visto “gente tão bonita”. O contato com os jovens realizadores se intensifica e o 

engajamento desses na produção se concretiza. 

Nesse período, integra-se à equipe como assistente de direção Luís Paulino dos 

Santos, que pertencia ao grupo de jovens cineastas baianos. Será Paulino, também 

jornalista, quem reforça os contatos da pré-produção feitos por Guido Araújo, fazendo a 

ponte para que a produção consiga apoio oficial, efetivado com a liberação de um jeep 

da Companhia de Navegação Baiana, bem como garantia de hospedagem e alimentação. 

Paulino, ainda seria ator, escalado para interpretar o Soldado Amarelo. Uma vez 

levantada a produção, a equipe parte para Juazeiro em um domingo de carnaval de 

1960, com toda a estrutura pronta para rodar o primeiro fotograma. As forças da 

natureza conspiram: em Juazeiro/Petrolina, em pleno perímetro da seca, chove durante 

dias. A paisagem nordestina assume nova configuração. A caatinga muda de cor e o 

diretor acaba por transformar a história que iria contar.  

Mandacaru Vermelho é o projeto que emerge da mudança. Nele, a pesquisa 

social cede lugar à imposição dramática de contar a história de uma luta fratricida e o 

próprio diretor interpreta o mocinho de seu filme.  

Em Mandacaru Vermelho, com exceção de Hélio Silva, responsável pela 

fotografia - que a partir desse momento cria fortes vínculos com o cinema baiano 

                                                        
20 Depoimento extraído de entrevista realizada pela autora em setembro de 2007, em Salvador. 
21Mãe de Glauber Rocha, tinha uma pensão na Rua General Labatut, Barris. A pensão tornou-se uma 
espécie de embaixada do cinema brasileiro na Bahia, hospedando os que aqui chegavam ou que lá 
passavam para fazer uma simples refeição.  



estendidos até os anos de 1990, quando fotografa Heteros de Fernando Belens - e 

Leonardo Bartucci, seu assistente, a equipe é local. Confirma-se a participação de Luís 

Paulino, de José Telles de Magalhães e Olney Alberto São Paulo. Sônia Pereira e 

Jurema Penna são atrizes que vêm da Escola de Teatro da UFBA. A música e 

orquestração também estão a cargo de Clodoaldo Brito e de Carlos Lacerda. 

Duas matérias assinadas por Glauber Rocha22 ajudam a contextualizar a 

produção. A primeira refere-se às produções realizadas por Nelson (Vidas Secas / 

Mandacaru Vermelho) e Trigueirinho Neto (Bahia de Todos os Santos) que inauguram 

na Bahia nova fase para o cinema brasileiro: “Como não existe mesmo cinema no 

Brasil, como são mínimas as possibilidades, tanto faz se filmar no sul como no norte” 

“os planos de ambos são fabulosos e muito valerá para a seqüência de produções”. 

Glauber ressalta ainda o fato de Juracy Magalhães, então governador da Bahia, 

incentivar a atividade cinematográfica no Estado: “através da disposição positiva de 

ajuda do secretário e escritor Ruy Santos, um homem de cultura que tem sabido da 

importância de uma expressão fílmica nacional”. Termina o artigo asseverando o 

compromisso de Nelson e de Trigueirinho com a construção dessa nova ordem 

cinematográfica e do papel da Bahia nesse processo: “Nelson e Trigueirinho têm 

trabalhado no pensamento de se construir uma produção normal e progressiva. A Bahia 

deve colaborar com isto. Vamos lutar”. 

Na segunda matéria, Glauber qualifica Mandacaru Vermelho “como um 

romance segundo sua raiz popular: prólogo e epílogo, epopéia com o máximo de ação e 

o mínimo de psicologia, mas ao mesmo tempo retrato violento do nordeste, vertical e 

sem retoques”. 

Mandacaru Vermelho, junto às demais produções do Ciclo Baiano de Cinema, 

ajuda a projetar nacionalmente os atores baianos e a promover a troca de informação em 

torno do ambiente cinematográfico. Orlando Senna destaca a atuação e importância de  

Nelson no Ciclo Baiano de Cinema: 

De repente acontece a coisa climática, não tem seca, tem chuva, e 
ele reinventa essa produção, então esse fato, inclusive, que 
independentemente chama atenção nossa, que estávamos ligados 
nisso, diz, “Olha! Até isso é possível!”. Eu acho que hoje seria 
impossível. Naquela época também era difícil de acreditar que era 

                                                        
22
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possível porque se lembre que nós estamos vivendo, final dos 
anos 1950, início dos 1960, em um momento em que o cinema 
atinge seu clímax como tecnologia reservada, economia 
reservada. Então, era uma coisa de uma ruptura, de uma rebeldia 
o que o Roberto Pires fez aqui, o que Nelson fez com Mandacaru 
Vermelho, era uma coisa que ia contra as leis e as regras do 
cinema universal, apesar de já ter existido o Neo-Realismo, mas 
aquilo era uma outra coisa, o Neo Realismo de alguma maneira 
era organizado, tinham empresas, tinham grandes empresas, até. 
Além disso, uma situação diferente, né? um pós-guerra. Essa é a 
importância primeira de Nelson aqui, ou seja, ele dizendo é 
possível fazer um cinema novo, eu estou fazendo23. 

 

Outra ação de Nelson que pontua a relação que manteve com a produção baiana 

diz respeito à sua disposição para montar Barravento
24, em uma manifestação de 

reconhecimento do esforço de realização do filme, da luta para vencer os entraves que 

marcaram essa produção e da sua importância para o movimento de atualização 

cinematográfica que estava sendo esboçado no Brasil: o Cinema Novo. 

Nelson irá retomar o projeto de Vidas Secas, de extrema significação no 

conjunto de sua obra, com a decisão de realizar as locações em Palmeira dos Índios, 

terra de Graciliano Ramos e de seus personagens. Mandacaru Vermelho havia sido um 

croqui, um primeiro contato com o Nordeste. 

Entre Mandacaru Vermelho e o seu próximo filme a ser realizado na Bahia, 

Tenda dos Milagres, o diretor apresenta uma intensa produção e transita por vários 

universos: Boca de Ouro (1963), Vidas Secas (1962-1963), El Justiceiro (1966-1967), 

Fome de Amor (1967-1968), Azyllo Muito Louco (1969-1971), Como era Gostoso o 

meu francês (1970-1972), Quem é Beta (1972-1973) e Amuleto de Ogum (1973-1975). 

Esse último, apesar de não estar circunscrito em território baiano, pode ser 

indicado aqui por outras aproximações. Primeiro, o argumento, inicialmente intitulado 

Amuleto da Morte, partiu de Chico Santos, baiano do sul do estado, motorista e amigo 

de Tenório Cavalcanti25. Baseado em sua experiência de vida, a história tratava dos 

nordestinos que migram para o Sul. Segundo, as seqüências de iniciação e fechamento 

                                                        
23 Apud depoimento. 
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do corpo são sugeridas e ambientadas na Bahia26. E, finalmente, por apresentar uma 

recusa ao processo linear de fazer evoluir do relato cinematográfico, que o diretor irá 

ampliar no filme seguinte, Tenda dos Milagres. O Amuleto de Ogum opera em dois 

tempos: o do contador (no prólogo e no final) e o da trajetória de Gabriel, tempos que 

podem ser justapostos e fundidos pelo espectador. 

Nelson credencia o mergulho no imaginário religioso na umbanda da Baixada 

Fluminense, presente na realização de O Amuleto de Ogum, à indicação dada por 

Laurita, sua esposa, que chamou a sua atenção para o fato. Ele também revela que o seu 

método de pesquisa não foi o didático preconizado pelos padrões sociológicos e 

acadêmicos, e sim os do caminho da vivência: 

 
Eu não posso esquecer também a contribuição da minha 
mulher, a Laurita. Ela estava estudando exatamente as 
religiões de conversão. E mais a leitura do Tenda dos 

Milagres... é um novo caminho e é riquíssimo. E lembrava 
do Barravento de Glauber, do candomblé. O Glauber tinha 
outra postura, né? Era exatamente o oposto. Ela acreditava 
na inclusão do pensamento místico na realidade. Eu só via 
a relação entre as classes. Mas aí eu evitei o caminho 
acadêmico, de procurar especialistas. Fui buscar o pai de 
santo e ele que me conduziu com as explicações, com os 
contatos todos, andando pela área da Umbanda.27 
 

Para pesquisar a religião afro-brasileira, ele se cercou das suas fontes primeiras, 

os pais e mães de santo. Em O Amuleto de Ogum seguiu a rota de pai Erley. Em Tenda 

dos Milagres, o Bogun, o Terreiro do Gantois e o de Mirinha de Portão são suas 

referências. 

Verifica-se em O Amuleto de Ogum a superação do que Nelson deixou em 

Mandacaru Vermelho, em que o autor, como ator, coloca-se à margem para dizer que 

não acredita naquela história. Não acredita no mito. Em O Amuleto de Ogum é o 

violeiro cego quem diz: “Vou contar uma história que aconteceu de verdade e que eu 

inventei agorinha”. O mito encarna a verdade da sociedade. 

A partir desse enunciado, O Amuleto de Ogum promove o rito de passagem e 

aponta para elementos de um cinema de abertura popular, que Tenda dos Milagres, o 
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seu segundo filme feito na Bahia, irá dar continuidade. Em Tenda dos Milagres, 

adaptação do romance de 1969 de Jorge Amado, tal como no livro, no filme os tempos 

se interpenetram numa narrativa não-linear, aproximando-se da fragmentação da 

tradição de nossos espetáculos populares.  

Nelson introduz novos elementos, funde personagem e enfatiza outros, além de 

ter a chancela de Jorge Amado para isso. O escritor declara em Jorjamado no cinema, 

filme de Glauber Rocha de 1977, que em Tenda dos Milagres tudo está correto e lhe 

agrada. Jorge Amado também será decisivo na ajuda ao andamento da produção. 

Torna-se importante referenciar que a Bahia após o golpe militar entrou em 

movimento de refluxo. A sua exuberância cultural foi atingida, desfazendo-se o 

momento de invenção de sua renascença. O centro sul assumiu a posição privilegiada 

promovendo o desenvolvimento de uma cultura midiatizada, organizada em padrões de 

indústria cultural28. É no final dos anos 1970 que a Bahia vai iniciar o seu processo de 

reinvenção a partir de uma “participação negro mestiça fundada na afirmação enfática 

da negritude”, como afirma Antônio Risério29. Também se faz necessário apontar os 

estudos·que tratam da entrada de Salvador no circuito da produção e consumo das 

mídias, recuperando a combinação de duas forças, a força do passado e a emergência da 

novidade, forjadas através de uma longa história de resistência e dos sinais de 

consciência da comunidade negro mestiça, que tece uma rede de relações sócio-culturais 

e religiosas cuja capilaridade perpassa toda a “Cidade da Bahia”.  

Para compreender melhor esse cenário, não se pode deixar de fora a atuação do 

estado no período. O estudo de Jocélio Teles dos Santos30 esclarece que, dos anos 1970 

até meados dos anos 1980, houve um revival da década de 1930: o regime militar 

consolidou sua hegemonia simbólica através do controle da produção cultural. O fato 

novo residia na conciliação de valores tradicionais com o desenvolvimento econômico 

das regiões através do turismo. Na Bahia, essa posição resultou em uma apropriação dos 

elementos presentes no cotidiano da cultura afro-baiana para construir uma imagem de 

baianidade que passou a ser acionada na publicidade como modo de “viver baiano”. 
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É com esse espírito que mais uma vez Salvador acolhe Nelson Pereira dos 

Santos, ocasião em que “ele praticamente vira baiano, conscientemente acha que o 

mundo deveria imitar e seguir a civilização baiana”31. Nelson, sensível à história das 

relações sócio-raciais no Brasil acompanha o fluxo do movimento da cidade. Em Tenda 

dos Milagres investe no diálogo e na atualização da questão: França Teixeira e o poder 

da mídia, Mestre Curió e a capoeira, o emergente e a tradição, cenas do cotidiano da 

cidade, integram-se às personagens da ficção. 

As filmagens de Tenda dos Milagres foram iniciadas no dia 27 de setembro de 

1975 e encerradas em 2 de fevereiro de 1976, seguindo assim, o calendário de festas 

populares da cidade. É a festa de Nelson. Os ritos foram seguidos. Ele relembra o início 

das filmagens: 

Primeiro, Menininha do Gantois referenciou Exu, orixá protetor 
do cinema, para abrir os caminhos do filme e no dia 27 de 
setembro nós começamos com o primeiro dia de filmagem. 
Fizemos uma festa com caruru, como manda o regulamento 
baiano. A aceitação foi boa, mas infelizmente não rodamos 
nenhum plano, porque a equipe fez muitas homenagens aos 
santos, e não teve condições. Enfim, era um filme totalmente 
protegido32. 

Há um grande envolvimento dos intelectuais baianos, conclamados por Jorge 

Amado a participarem da produção. Atores do teatro e da Escola de Teatro da UFBA, 

cineastas como Guido Araújo e Tuna Espinheira, marcam presença. O professor e 

diretor da Escola de Artes Plásticas da UFBA, Juarez Paraíso, faz o papel de Pedro 

Arcanjo. O professor/ator afirma: 

Eu encarnei um pouco de Pedro Arcanjo. Tinha uma coincidência 
grande entre a minha vida em muita coisa que ele faz. Senti 
facilidade por eu ter costume de ler, ser professor, não tinha que 
interpretar nada, era mais um lado de tecnologia de cinema que o 
Nelson resolvia33. 

Na produção há uma mistura de técnicos vindos com Nelson e a presença dos 

baianos Agnaldo Azevedo (assistente de direção), Rino Marconi (fotografia de cena), 

Arnold da Conceição (eletricista), entre outros. A música é composta por Gilberto Gil. 

É novamente Jorge Amado quem traz Nelson à Bahia, em 1985, para filmar 

Jubiabá, após ter feito um especial sobre a Bahia para a TV Manchete. O Jubiabá de 
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Nelson resulta na história de amor entre a jovem branca Lindinalva e o negro Antonio 

Balduíno. No filme, as recorrências temáticas do diretor se apresentam: representações 

da realidade social, representações da cultura negromestiça, luta de classes, relação de 

puro amor, relação inter-racial, política e sexo como extensões da vida dão vida à 

história de amor entre a jovem branca Lindinalva e o negro Antonio Balduíno.  

A realização deste filme irá apresentar uma situação bastante diferenciada de 

produção. Produção franco-brasileira, a demora da Embrafilme em liberar o dinheiro 

retardou o começo das filmagens. Nelson chega a Salvador em outubro. As filmagens 

começam em dezembro, em plena vigência do verão baiano. No final de dezembro 

decide pela mudança da locação para Cachoeira, cidade histórica a uma hora de 

Salvador, visando a continuidade do filme. Lá ele consegue dar prosseguimento às 

filmagens: Pressenti o abismo, que não ia ser possível. E aí resolvi mudar34. 

Na ficha técnica a composição já feita anteriormente, presenças vindas com ele, 

acrescidas das presenças locais. A singularidade de sua relação com a cultura baiana 

apresenta-se, entre outras escolhas, na opção de incluir Batatinha no elenco do filme, 

resgatando o samba como valor do território negro, assim como fez em Rio, 40 Graus e 

Rio Zona Norte. Esses espaços geograficamente distantes se interligam diegeticamente 

no cinema de Nelson. São morros, são pontos, são espaços periféricos que possuem a 

mesma origem, onde as populações procedentes de famílias de ex-escravos inventaram 

o seu habitat a partir das alternativas possíveis, local em que consagraram a sua cultura 

e assentaram os seus terreiros. 

Ao finalizar a montagem de Jubiabá, Nelson retoma uma idéia antiga35, começa 

a pensar na produção de Castro Alves, um de seus possíveis projetos ainda hoje36, e 

mais uma vez apresenta vínculos com a Bahia. Dessa vez o movimento é inverso, é a 

ação do jovem poeta baiano na cidade de São Paulo que desperta o interesse do diretor: 

como você vai filmar um filme sobre o Castro Alves e não tem 

cena na Bahia? Respondi: o Castro Alves não era só baiano. O 
Castro Alves é brasileiro, é nacional. E eu sou paulista. Eu entrei 
na Faculdade de Direito de São Paulo e a primeira coisa que eu vi 
foi Castro Alves. Depois tinha Fagundes Varela, depois Álvares 
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de Azevedo. Não tinha nome de nenhum juris consulto, nenhum 
sábio do direito, só tinha o nome de três poetas. E o primeiro e 
mais querido, Castro Alves. O que tem mais história pra contar. A 
relação dele com São Paulo, os poemas, a sua história de amor. É 
uma linha do filme37.  

Se realizado, o filme trará o retorno de Nelson Pereira dos Santos, cineasta do 

Brasil, com atuação definida na cena cultural do seu tempo - pioneiro na constituição do 

moderno cinema brasileiro - a várias origens: à cidade de São Paulo, onde nasceu; à 

Faculdade de Direito do largo de São Francisco, onde estudou e à literatura e à história, 

suas permanentes e declaradas fontes de inspiração. 
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