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Resumo: Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios (2012) é cinema literário e 

tradução coletiva realizada a partir da obra literária homônima, lançada em 2005, do escritor 

Marçal Aquino. Situado principalmente no âmbito da teoria do dialogismo bakhtiniano, este 

trabalho pretende mapear os elementos da obra Viagem a Andara: o livro invisível (1988) que, 

traduzidos para o cinema, possibilitem a caracterização do filme de Beto Brant como geopoesia 

cinêmica.  
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Livros de Andara. Livros-miragens. Pois uma vez escrita, da vida só 

resta a alucinação literária. Situação dos livros de Andara: condenados 

à visibilidade para que Viagem a Andara, o livro invisível possa existir 

como pura ilusão. Andara, a viagem ela mesma, nunca será escrita 

diretamente. E ela está começando assim (CECIM, 1988, p.111) 

Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios (2012), do diretor Beto Brant, 

é uma tradução coletiva realizada a partir da obra literária homônima, lançada em 2005, 

escrita por Marçal Aquino. A narrativa fala de um triangulo amoroso formado por Cauby, 

Lavínia e Ernani. Um fotografo, uma ex-prostituta e um missionário religioso. A novela 

de Aquino acontece em Santarém, no Pará. O autor nos apresenta um ambiente amazônico 

que sofre as mazelas da exploração da terra e do homem. Extração ilegal de madeira, 

garimpos, territórios indígenas e ribeirinhos desrespeitados em seus direitos humanos. 

Um contexto honesto da realidade vivida em vários pontos dessa vasta região.  

                                                           
1  Licenciado em Letras (UEG) e mestrando do programa de pós-graduação em literatura da Universidade 

de Brasília (TEL/UnB). Contato: difernandes@gmail.com 
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Dessa mesma região vem Vicente Cecim, a citação no início do texto foi retirada 

de sua obra Viagem a Andara, o livro invisível (1988). Cecim, diz produzir uma literatura 

fantasma.  Escrita que vem com energia, estética e geo-grafias da floresta. O autor 

paraense cria mundos e os costura com as linhas de narrativas que dialogam e se 

respondem. Esses mundos fazem parte de Andara, o livro invisível. No imaginário 

ceciniano, um mundo que “tira a terra de sob os nossos pés” (1988, p. 111) sem, no 

entanto, nos fazer perde-la de vista. Chega a sugerir que estaríamos vivendo um devaneio 

literário. Em Cecim, é justamente essa sensação do devaneio que nos intriga.  

Também, é marcante tanto em Cecim quanto em Aquino a constante descrição de 

lugares, personagens, narrativas e alegorias que comumente remetem ao imaginário 

amazônico e sua floresta. Uma geopoesia da região, que traz os reflexos da interação do 

homem com o espaço a sua volta e seu contexto cultural. De bases etnográficas, o conceito 

apareceu primeiro no artigo Godoy Garcia e Niemar: um canto geral centroestino (2015), 

de Silva Jr. e Marques. A temática da relação homem e floresta, então, permeia as 

narrativas literárias e cinêmica.   

Como outros filmes traduzidos a partir de livros, nosso objeto compõe o cenário do 

cinema literário nacional. Os conceitos de tradução coletiva e cinema literário já vem 

sendo estudados desde 2013 por Augusto Silva Jr. e Lemuel Gandara, estando 

diretamente ligados ao pensar de Mikhail Bakhtin (1895-1975). Conceitualmente, ainda, 

tanto o cinema literário como a tradução coletiva surgem a partir dos estudos do 

dialogismo e da criatividade coletiva, ambos propostos por Mikhail Bakhtin (1895 – 

1975) e contidos, principalmente, nas obras Estética da Criação Verbal (1979) e A cultura 

popular na idade média: o contexto de François Rabelais (1965), respectivamente. 

“Em sua essência, a obra de arte sempre foi reprodutível”. Com essa frase, retirada 

do texto  A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica (1955), Walter Benjamin 

dá início ao pensamento que anos depois  embasa a noção de um cinema literário. Ao 

analisar a influência dos avanços tecnológicos da modernidade em alguns campos da arte 

e da produção artística, Benjamin aponta para a característica da “reprodutibilidade”. 

Assim, ele sinalizou uma tendência que se tornou recorrente em diversos meios da 

produção artística. A reprodução das obras de arte, possibilitada por equipamentos como 

câmeras cinematográficas, impressoras, rádios, por exemplo. No caso da relação entre 

literatura e cinema, abriu-se uma porta para que as histórias do campo das palavras fossem 

contadas com das imagens.   
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O cinema literário, então, é aquele que se apropria da literatura e muitas vezes é 

capaz de compartilhar das mesmas ferramentas de criação, porém, criando com imagens. 

Ao dialogar com o literário, ele o atualiza, dando sua resposta com as imagens em 

movimento. Para tanto, a figura do leitor e suas recepções é fundamental. Livros que 

viram filmes passam necessariamente pelo processo de recepção dos leitores. Até chegar 

às telas, o texto literário é transformado em roteiro cinematográfico que, em seguida, será 

objeto da recepção de diversas outras pessoas que se envolvem no fazer cinêmico.  

Nesse processo de leitura, recepção e tradução para o cinêmico, o texto literário 

interage em uma rede de pensamentos que é ao mesmo individual, posto que diz respeito 

a cada leitor envolvido, e coletiva, já que todas as recepções partem de um mesmo texto 

inicial. Diretores, atores, fotógrafos, figurinistas, sonoplastas e tantos outros profissionais 

deixam suas marcas no trabalho que produzem. É em razão desse processo de interação 

entre leitores e texto que Silva Jr. e Gandara falam de uma tradução coletiva. E ela se 

realiza tanto na produção quanto na recepção.  

É neste horizonte que estão situados os conceitos do cinema literário e da tradução 

coletiva. Ao realizar uma aproximação entre o pensamento dialógico e a estética da 

recepção, Silva Jr. e Gandara (2015) enxergam no cinema literário um espaço onde as 

ideias podem ser lidas, reinterpretadas e respondidas. As imagens em movimento em 

resposta às palavras e o leitor como receptor e criador ativo em todas as fases. Nesse 

interagir, o texto cinêmico atualiza o literário, uma vez que é resultado de recepções que 

carregam as marcas axiológicas de seus leitores tradutores. 

A partir desse contexto, a obra de Beto Brant figuraria como a tradução cinêmica 

de duas obras literárias. Em certa medida, a obra de Marçal Aquino ainda permanece 

como o texto principal. Contudo, Brant extrapola os limites da tradução e encontra no 

livro Viagem a Andara: o livro invisível (1988) uma estética que, traduzida para o cinema, 

deu a história de Cauby, Lavínia e Ernani os ares de Andara. Partimos, então, em busca 

daquilo que caracterize Andara em Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios.  

 

O livro invisível por traz do filme 

 

Há um tum tum no mesmo lugar. E a mão que abençoa se revela, e após 

essa revelação se segue outra, que é mais uma anunciação. Haverá a 

primeira aparição do homem racional. Haverá a segunda aparição. 

(CECIM, 1988, p. 15) 
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Como falamos anteriormente, Vicente Cecim é dono de uma escrita que em muitos 

momentos dialoga com o a estética dos devaneios. Versos aparentemente sem nexo, 

elipses narrativas e ausência de marcadores temporais são algumas marcas que 

caracterizam seus textos e ajudam a construir o universo e as narrativas de Andara. Seu 

narrador onisciente conversa com o leitor e sua construção textual revela uma espécie de 

confusão pensamental. Um tipo de fluxo de pensamentos que independe de ordens 

discursivas que determinem seus significados, mas que, porém, falam sobre assuntos que 

se correlacionam.  

Nesse fluxo de pensamentos, o leitor se vê em constante contato com aquele que 

constrói a história narrando. Ora fazendo previsões sobre os acontecimentos que virão, 

ora conversando com o leitor, o narrador do texto vai construindo a narrativa ao sabor das 

interações e negociações que vão surgindo entre ele e seu interlocutor. Essa liberdade que 

Cecim dá a seu narrador é também fundamental para representar o que seria o mundo de 

Andara e os tempos que o compõem. Assim, o encaixe quase que randômico dos versos 

de Cecim corresponderia aos acontecimentos aleatórios que interagem e formam o livro 

invisível.  

No filme de Brant percebemos que essa forma de construção imagética baseada 

num fluxo pensamental quase randômico é realizada a partir do trabalho com a 

montagem. A inserção de cenas que não estavam previstas no roteiro, mas que dialogam 

em sua temática com o restante do filme, também é responsável pelas associações com 

os elementos que remetem ao mitológico da escrita de Cecim. A primeira cena 

exemplifica muito bem o que falamos. 

 

 

 

 

 

 

 

A cena representada pela figura 01 é a primeira do filme. Nela, uma mulher nua 

olha para a câmera e faz poses para ser fotografada. O espectador não sabe ao certo de 

quem se trata. A próxima cena, representada na figura 02, mostra o fotógrafo Cauby 

fazendo a travessia de um rio numa espécie de balsa. Na montagem, as cenas aparecem 

em sequência.  

Fonte: Eu receberia as piores notícias dos seus 

lindos lábios (2012). DVD. 

Figura 01 – Mulher posa para foto  Figura 02 - Cauby chega a cidade. 

Fonte: Eu receberia as piores notícias dos seus 

lindos lábios (2012). DVD. 
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A princípio não há falas, textos visíveis ou outros elementos que entreguem ao 

espectador alguma pista do que acontecerá. Contudo, a primeira cena tem o potencial de 

sugerir possíveis caminhos para a narrativa. Em um processo similar à forma adotada por 

Cecim, “haverá a primeira aparição do homem racional”, o cinema de Brant sinalizaria 

para a possibilidade de uma figura feminina na narrativa. O que de fato se confirma nas 

cenas seguintes, porém, com outra atriz (Camila Pitanga). 

E assim caímos [...] no momento exato em que o sargento Nazareno 

está regressando para começar a sua segunda vida, na qual ele recusará 

todo o horror e as cruzes de vidro que o dia de ontem alimentou no seu 

ventre com rações de violência. Não teremos mais seus dentes à mostra. 

Eu falo de um homem que dirá adeus às cidades e penetrará num rio 

com vegetais vermelhos, em busca da felicidade, com uma provisão de 

mistério em cada lábio. (CECIM, 1988, p. 19) 

 

Neste outro caso a ideia fica ainda mais clara. Agora, pegamos a cena onde o 

personagem Victor Laurence, interpretado pelo ator Gero Camilo, olha direto para a 

câmera e cita um trecho do livro A asa e a serpente (acima). O texto é dito diretamente à 

câmera, numa interação monológica direta entre ator e espectador. O personagem faz as 

honras e assim como o narrador ceciniano, conversa com seu interlocutor prevendo os 

rumos da narrativa.  A citação direta dentro da obra de Brant também funciona como 

elemento que pode conectar as duas histórias.  

 

Considerações finais 

A ideia de uma geopoesia feita a partir de imagens, geopoesia cinêmica, está 

baseada principalmente na utilização de elementos que representem tanto o espaço quanto 

as relações do homem no seu contexto sócio-cultural que, portanto, deixam marcas 

espaciais. No caso do filme de Brant, essa geopoesia nos fala de lugares que podem ser 

da ordem do convencional ou estarem associadas a ideias do imaginário mitológico 

amazônico.  

 Para que consigamos enxergar mais claramente o curso dos rios que nos guiarão 

para onde desejamos e visando melhor compreender a ideia da geopoesia que nos chega 

pelas telas do cinema, julgamos, ainda, necessário um entendimento mais aprofundado 

do invisível como força motriz da fatura fílmica final.  
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