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PRÓLOGO
Apresentamos os textos disseminados no V Encontro Nacional de Estudos da
Imagem, II Encontro Internacional de Estudos da Imagem. Nosso contentamento é
bastante grande em reconhecer a participação de tantos estudiosos da imagem, de
tantos lugares. Como nas edições anteriores, prezamos a participação de trabalhos
desenvolvidos nos vários campos do conhecimento e oportunizamos a
apresentação de pesquisas em diferentes momentos de maturação. Uma das felizes
características do evento é exatamente o ambiente fértil para a reciprocidade
positiva: as sugestões e interações favorecem as contribuições reais aos trabalhos
em desenvolvimento e às reflexões.
Nesta edição os quase quatrocentos trabalhos foram distribuídos em grupos
temáticos em lugar do critério baseado no suporte das imagens, o que possibilitou
um incremento do caráter interdisciplinar do evento, pois a imagens emergem
como registros que suscitam, inquietam e promovem a reflexão sobre fenômenos e
conceitos.
Convidamos aos estudiosos e interessados a uma imersão em textos que
apresentam um panorama nacional das discussões acadêmicas sobre imagem e
conteúdos desenvolvidos a partir do exercício do olhar.
Boa leitura!

Angelita Marques Visalli
Coordenadora Geral do V ENEIMAGEM II EIEIMAGEM
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APRESENTAÇÃO
Como propões o crítico Noel Birtch, muito cedo no cinema se definiu uma bifurcação
histórica: o registro direto do real, na figura dos irmão Luimére e seus primeiros filmes
que mostram a saída de operários de uma fábrica ou um trem chegando a uma estação e,
um pouco depois, a emergência de uma abordagem voltada para a fantasia, sonho e a
subjetividade, com o cinema mágico de Georges Méliès.
A condição do espectador dentro de uma sala de cinema repete e resolve essa
dicotomia, colocando-se num estado intermediário entre o sonho e o real. Uma reverie,
termo que se traduz do francês como devaneio. O cinema é um devaneio do ponto de
vista do espectador. Um devaneio que, em certos momentos, também reduplica mais
uma vez a oposição entre sonho e realidade. Quando se propõe a apresentar o onírico, o
cinema cria uma série de duplos que prolifera em sua potência.
Os trabalhos aqui reunidos são o resultado de uma conversação dessas duas vertentes
que, em seu diálogo, buscam compreender o cinema como um todo em aberto. O
fascínio da magia que se afirma pela sua capacidade de recriar um mundo com luz e
sombras.
Prof. Dr. Silvio Ricardo Demétrio
Coordenador do Eixo Temático ENTRE O SONHO E A VIGÍLIA – O CINEMA
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Além da representação: reflexividade e metaficção no cinema
de Abbas Kiarostami e Yasujiro Ozu
Émile Cardoso ANDRADE (UEG- Campus Formosa) 1

Resumo:
Em tempos de convergência e de uma complexa vivência pós-moderna que,
dada a globalização e a experiência tecnológica, podemos chamar de culturamundo (Gilles Lipovetsky e Jean Serroy, 2011), torna-se urgente examinar por
quais caminhos e de que maneira o cinema se desenvolve e ressignifica seus
temas, tramas e modus operandi. Diante da evidente crise de representação em
que o entendimento humano e o mundo das artes em geral se inserem, é
imperativo voltarmos nossa atenção para a maneira como as informações,
conteúdos e reflexões se intercambiam, numa interação singular cujas
características mais evidentes são a intermidialidade e os hibridismos culturais.
O objetivo desta comunicação é pensar o cinema de Abbas Kiarostami e de
Yasujiro Ozu a partir da noção de reflexividade segundo a qual a obra de arte
espelha não um mundo representado, mas a si mesma, a sua materialidade e
seu modo de ser/estar no mundo; além dos limites e impossibilidades entre
ficção e realidade e o papel interventivo da imaginação, da memória e da
subjetividade neste duplo construtor do signo artístico.

Palavras-chaves: reflexividade, cinema, Abbas Kiarostami e Yasujiro Ozu.

1

Professora Doutora de Literatura da UEG – Universidade Estadual de Goiás – Campus
Formosa. Líder do GPTEC – Grupo de Pesquisa em Imagens Técnicas
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1. Introdução:
Este trabalho está vinculado às propostas de debates do Grupo de
Pesquisa em Imagens Técnicas – GPTEC, que nasceu em 2011 e desde então
desenvolve trabalhos relacionando cinema, literatura, artes, história e o universo
das imagens técnicas, seguindo as proposições de Vilém Flusser (2008) e os
estudos envolvendo intermidialidade.
Em tempos de convergências culturais (JENKINS, 2008) a literatura
encontra inúmeros caminhos e novas materialidades que acabam por tornar
híbridos os gêneros de que dispõe. Em outras palavras, a produção
cinematográfica torna-se cada vez mais múltipla e sofisticada no que tange às
possibilidades estéticas, narrativas e de produção de imagens.
É nesse contexto que centramos nossa observações, no intuito de
compreender como as imagens do cinema estão presentes no mundo de
convergência entre mídias cada vez mais ciente da crise instaurada na ideia de
representação tal qual imaginava a tradição.
Refletindo sobre isso, estas reflexões encontram em Robert Stam um
apoio teórico importante no que se refere a pensar as imagens do cinema dos
cineastas Yasijiro Ozu e Abbas Kiarostami em meio ao contexto atual. O
professor da Universidade de Nova York elabora a noção de reflexividade para
pensar um outro percurso de representação que segue o sentido da obra de arte
como espelho não de uma realidade externa a ela, mas de propriedade
imanentes à própria condição artística:
A reflexividade se aplica à capacidade de auto-reflexão de qualquer
meio, língua ou texto. No sentido mais amplo, a reflexividade artística
refere-se ao processo pelo qual textos, literários ou fílmicos, são o
proscênio de sua própria produção (por exemplo As ilusões perdidas de
Balzac ou A noite americana de Truffaut), de sua autoria (Em busca do
tempo perdido de Proust, 8 ½ de Fellini), de seus procedimentos textuais
(os romances modernistas de John Fowles, os filmes de Michael Snow),
de suas influências intertextuais (Cervantes ou Mel Books), ou de sua
recepção (Madame Bovary, A rosa púrpura do Cairo). Ao chamar a
atenção para a mediação artística, os textos reflexivos subvertem o
pressuposto de que a arte pode ser um meio transparente de
comunicação, uma janela para o mundo, um espelho passeando por
uma estrada (STAM, 2008, p.31).
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Nossa proposta de investigação considera as imagens destes cineastas
a partir desta subversão indicada por Stam, entendendo o cinema como reflexo
de si mesmo e de seus procedimentos artísticos.
Por sua vez, a metaficção – conceito central do trabalho de Gustavo
Bernardo (2010) – assemelha-se à reflexividade dada a forma com que as duas
noções se relacionam com a prática metalinguística. Uma obra de arte é
metaficcional quando preocupa-se em reconhecer os procedimentos a partir dos
quais ela se estrutura, estabelecendo como problema principal a própria
especificidade da ficção: “O que é a metaficção? Trata-se de um fenômeno
estético autorreferente através do qual a ficção duplica-se por dentro, falando de
si mesma ou contendo a si mesma.” (BERNARDO, 2010, p. 09). Um filme é
metaficcional

quando

procura

desvendar

os

mistérios

da

produção

cinematográfica, usando da ficção para examinar, refletir e desnudar a
construção de uma obra ficcional.
Estes são, pois, os dois pressupostos teóricos principais de nosso
trabalho, que se volta para a percepção das imagens do cinema como
fenômenos híbridos, formados a partir do diálogo entre formas, estruturas,
materiais e estéticas diversas. Contamos, para este intento, com a pertinência
do discurso de Néstor García Canclini:
Ainda que os pós-modernos abandonem a noção de ruptura –
fundamental nas estéticas modernas – e usem imagens de outras
épocas em seu discurso artístico, seu modo de fragmentá-las e
desfigurá-las, as leituras deslocadas ou paródicas das tradições,
restabelecem o caráter insular e auto-referido do mundo da arte. A
cultura moderna se construiu negando as tradições e os territórios. Seu
impulso ainda vigora nos museus que procuram novos públicos, nas
experiências itinerantes, nos artistas que usam espaços urbanos isentos
de conotações culturais, que produzem fora de seus países e
descontextualizam os objetos. (GARCÍA CANCLINI, 2000, p.49).

Buscamos investigar, a partir deste caráter auto-referido do cinema (seus
modos de reflexividade e metaficção), de que maneira a recepção das imagens
do cineasta japonês e do iraniano – realiza, apresenta e reinventa a arte
contemporânea.
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2. Sobre Ozu e Kiarostami:
O cinema de Yasijiro Ozu – realizado partir de uma frugalidade de
recursos – apresenta-se essencialmente japonês e ao mesmo tempo ocidental.
Ozu – que para Deleuze (1990) é o genuíno cineasta da imagem-tempo – é
capaz de produzir imagens que escapam da mera mímesis e chegam à
revelação e à reflexão em torno de si e daquilo que representam. Nesse sentido,
Ozu parece filmar como quem acaba de abrir os olhos e apenas observa, sem
querer provar ou saber nada. Daí a curiosa intimidade promovida por suas
imagens, cuja singularidade reside em fazer de Tóquio um cenário tão familiar
quanto qualquer cidade ocidental na qual transitam homens, mulheres, filhos e
filhas, mães e pais, avôs e avós – sujeitos que compartilham um estar no mundo
permeado de silêncios, afetos, dores, saudades, expectativas e desilusões.
Para Wim Wenders, a quem o cineasta japonês causou um profundo
impacto e, por isso, é uma influência expressiva, as imagens de filmes como Era
uma vez em Tóquio (1953) representam uma essencialidade jamais realizável
em outro artista:
Nunca antes e nunca desde então o cinema esteve tão perto de sua
essência e seu propósito: apresentar uma imagem do homem do nosso
século, uma imagem conveniente, verdadeira e válida, na qual ele não
só se reconheça, mas na qual, acima de tudo, ele possa aprender sobre
si mesmo. (WENDERS, W. 1985).

Na esteira deste pensamento, é possível conceber Ozu como um cineasta
que – por realizar imagens tão genuínas e reflexivas – faz no cinema aquilo que
Balzac, Flaubert, Dostoiévski e Machado de Assis fizeram no romance do século
XIX: um tipo de arte que por representar tão bem o homem de seu tempo,
extrapola os limites da própria arte que realiza, transformando-a não apenas em
espelho de seu tempo, mas em espelho de si mesma – daí a noção de
reflexividade.
Esse caráter reflexivo (e até metaficcional) das imagens de Ozu pode ser
exemplificado pela subversão de um recurso técnico essencial: a desobediência
absoluta às determinações de uso do campo e contra-campo.
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Figura 1: O campo e contra-campo de Pai e Filha: o olhar direto para a câmera

Este frame faz parte de uma sequência de diálogo no qual o recurso
técnico utilizado é o jogo de campo e contra-campo extensamente utilizado no
cinema. Contudo, isso se realiza geralmente em ângulos que nunca são frontais,
de forma que o ator nunca olhe pra câmera. Está claro, aqui, que Ozu não
obedece essa norma do cinema, e o que temos diante de nós é uma personagem
encarando a câmera como a abrir um espaço de interação que excede os limites
da diegese e convida o expectador a inscrever-se também em um outro lugar
para além da simples recepção; um lugar de intimidade, de subjetividade e de
afeto que amplia a experiência cinematográfica e cria novas relações. Sobre
essa abertura que a imagem do cinema possibilita, Andréa França afirma que:
(...) a imagem do cinema, além de ser meio de revelação, marcou,
transformou e subverteu completamente o real, moldando o mundo à sua
imagem, ao inventar modos de amar, de sonhar, de desejar, de ser. Essa
realidade plástica, cinética, experimentada funda a potência do cinema,
sua fascinação, revelando um mundo (o nosso) tecido por redes,
relações, artifícios, sempre modificáveis e por isso mesmo frágeis.
(FRANÇA, 2010, p.229)

Sobre fragilidades é o cinema de Abbas Kiarostami. Este segundo
cineasta, alvo das considerações deste trabalho, não é somente um dos mais
importantes artistas de nosso tempo, como conseguiu abrir uma janela entre o
Irã e o Ocidente, potencializando as relações entre estas culturas e cruzando
fronteiras até então bastante difíceis de transpor.
Assim como Ozu, o cineasta iraniano não é se conforma com convenções
estéticas. Já muito famoso por seus filmes metaficcionais e por suas
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experimentações que desconstroem os limites entre documentário e ficção,
Kiarostami chegou a quebrar a noção de realismo cinematográfico com Cópia
Fiel (2010) e em seu último filme, abrir-se para experiências interculturais que
ele mesmo não imaginava, filmando Um alguém apaixonado (2012) no Japão.
É sobre este último que trataremos a seguir. O filme tem como
protagonistas uma jovem garota de programa (Rin Takanashi), que estabelece
uma relação muito singular com um velho professor (Tadashi Okuno) enquanto
peleja com o namorado enciumado e violento (Ryo Kase). Da mesma forma em
que apresenta muito bem o universo japonês contemporâneo, o filme parece se
passar em uma realidade suspensa, como a subverter ordens vigentes,
tradicionais ou previsíveis.
De alguma forma muito sensível, o mundo apresentado por Kiarostami
nos intima a viver uma experiência em imagens muito semelhante àquela já
descrita sobre Yasujiro Ozu. Contudo, há no cineasta de Gosto de cereja uma
reflexão muito frequente – quase obsessiva – sobre a realidade essencial do
sujeito, ou a sua (in)capacidade de ser uma identidade total e única, um desejo
de transpor-se a outras vivências, um desejo de ser sempre outro.
No filme Um alguém apaixonado, este parece ser um dos temas
principais. A narrativa já é quebrada na própria estrutura, que não possui início
nem fim. As personagens estão também todas elas em construção, e as relações
entre elas são igualmente disformes e pouco palpáveis.
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Figura 2: Os sujeitos de Kiarostami: as pessoas são elas mesmas?

Este frame é posterior ao primeiro diálogo entre o solitário professor e a
jovem garota de programa. Nele, os dois sujeitos conversam sobre a pintura ao
centro do plano e movimentam seus olhares em direção a ela. No jogo de campo
e contra-campo deste diálogo, a pintura demora a aparecer como terceiro plano,
e só se desnuda ao expectador quando a moça, prendendo os cabelos, resolve
demonstrar ao senhor o quanto é parecida com a modelo da tela.
A expectativa gerada pela suspensão do plano que contém a pintura
coloca o espectador dentro do diálogo, no mesmo instante em que os
personagens se apresentam – tanto a si mesmos quanto ao público –
transformando a banalidade da ação numa trama complexa de identidades e de
personas enredadas nos limites de suas próprias imagens e no desejo de
extrapolá-las.
Embora distantes no tempo de produção e no espaço cultural em que
viveram, estes dois cineastas nos fornecem imagens que projetam mundos e
experiências

de

importância

considerável

em

tempos

de

cultura

de

convergência. Seus modos de representar o homem são tão marcantes que
estendem essa representação para a própria materialidade do cinema, que
recria nossas vivências, nossas formas de ser e estar, nossos desejos e nossas
maneiras de perceber-nos. Diversos e múltiplos em si, o cinema de Ozu e
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Kiarostami espelha não o mundo em que vivemos, mas o próprio cinema como
uma instância viva e visceral que cria sujeitos e universos.
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Os outros-mundos na animação de Hayao Miyazaki: Totoro,
Mononoke, Chihiro e Ponyo.
Marcelo Castro ANDREO 1
(Universidade Estadual de Londrina)

Resumo:
Busca-se neste artigo analisar os mundos secundários presentes em quatro
filmes do cineasta japonês Hayao Miyazaki, que possui uma extensa filmografia
da qual constam produções para séries televisivas animadas e longasmetragens de animação. Serão analisados os mundos secundários dos filmes
Meu vizinho Totoro (1988), Princesa Mononoke (1997), A viagem de Chihiro
(2001) e Ponyo: uma amizade que veio do mar (2008) com base na definição de
mundo secundário proposta pelo escritor britânico J. R. R. Tolkien, incrementada
pela abordagem da narrativa fantástica de Tzvetan Todorov e das modalidades
narrativas propostas por Maria Nikolajeva. Foram encontrados nas animações
analisadas mundos secundários distintos de nosso mundo sem nenhuma
menção a este, mundos paralelos cujos personagens podem ou não se
intrometer no mundo primário, mundos que são produtos de sonho e fantasia e
mundos em que não há divisão clara entre mundo primário e secundário.

Palavras-chave: Hayao Miyazaki, Anime, mundo secundário.
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O animador japonês Hayao Miyazaki construiu uma prolífica carreira como
quadrinhista, animador, produtor e diretor de filmes de animação (no Japão
conhecidos por animes). Embora tenha passado por outros estúdios de
animação, suas produções mais conhecidas foram realizadas em seu próprio
estúdio em parceria com Isao Takahata. O Studio Ghibli, como é chamado,
desenvolve animações de longa metragem e produções menores para o
mercado publicitário. Possui criações do próprio Miyazaki, de seu filho Goro
Miyazaki (Tales from Earthsea, Os pequeninos) e de Isao Takahata (Meus
vizinhos Yamada, Túmulo dos Vagalumes e o recente O conto da princesa
Kaguya). Mesmo tendo estes outros diretores em seu grupo, o Studio Ghibli
praticamente tornou-se o alter ego de Miyazaki, tamanha a identificação que se
faz de sua imagem e a de seu estúdio. Um de seus personagens mais
conhecidos e carismáticos, Totoro, faz parte a identidade corporativa da
empresa, sendo utilizado como símbolo e colocado acima do seu logotipo.
Os filmes de Miyazaki são ricos em elementos maravilhosos, como podem
recordar seus espectadores mais fiéis. Há animais fabulosos como a deusa-loba
Moro, mãe adotiva da “Princesa Mononoke” ou o Grande Espírito da Floresta, do
mesmo filme ou o gato preto falante de “Serviço de Entregas da Kiki”. O filme “A
Viagem de Chihiro” é repleto de deuses e espíritos, entre eles o fantasmagórico
Sem-Rosto.
As histórias destes filmes estão localizadas em mundos paralelos distintos
do mundo ficcional “real” ou que fazem parte dele como reinos protegidos por
limites físicos como portais ou água/superfície. Tanto os mundos paralelos
quanto os reinos maravilhosos inseridos em um mundo ficcional real são
considerados Mundos Secundários.
Da extensa produção de Miyazaki, quatro filmes podem ser destacados
pela sua popularidade quanto por representarem, cada um deles, uma nuance
de mundo secundário. São eles os longa-metragens “Meu Vizinho Totoro”
(1988), “Princesa Mononoke” (1997), “A Viagem de Chihiro” (2001) e “Ponyo,
uma amizade que veio do mar” (2008).
Alguns

destes

longas-metragens

sugerem

ao

espectador

as

interpretações que põem em dúvida a veracidade das histórias apresentadas. A
hesitação ou a certeza da veracidade do que foi vivenciado pelos personagens
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e assistido pelo espectador, são passíveis de serem analisados pensando nos
termos maravilhoso, estranho e fantástico do teórico húngaro Tzvetan Todorov
e pelo conceito de modalidade de Maria Nikolajeva e Carolla Scott.

Mundo primário e secundário
Os mundos primário e secundário são mundos ficcionais, o primeiro
voltado para a mimese e o outro para a fantasia. O Mundo Secundário é assim
chamado por se opor ao mundo primário. As denominações de Mundo Primário
e Secundário foram abordadas por J. R. R. Tolkien no texto “Sobre Contos de
Fadas”. Tolkien, renomado filólogo e tendo publicado seus romances “O Hobbit”,
“Silmarillion” e “O Senhor dos Anéis”, resolveu se debruçar sobre o que
caracterizaria as histórias de fadas (Faërie); mais precisamente com as histórias
do Belo Reino, palco dos seus épicos de fantasia, que, eventualmente, também
é o local das histórias de fadas. O Belo Reino é um mundo secundário, um
universo ficcional do maravilhoso, enquanto esta Terra aqui ou, melhor dizendo,
a representação ficcional desta terra com suas leis da física e eventos ordinários
é o mundo primário (TOLKIEN, 2006). Aqui, a palavra “mundo” não pode ser,
necessariamente, um sinônimo de planeta. Os mundos ficcionais primário e
secundário estão mais para lugares mais ou menos apartados entre si que
exprimem o natural (mundo primário) e o sobrenatural (mundo secundário), do
que propriamente mundos distintos.
Tolkien entendia a Criação primeira aquela relatada pela cosmogonia
cristã e a criação do mundo ficcional secundário como uma Sub-criação
(TOLKIEN, 2006). Ao contrário do Deus da teologia, os autores dos mundos
ficcionais não fazem suas criações ex-nihilo e sim a partir do material encontrado
no mundo físico, extradiegético. O Mundo Primário retira e imita muito mais do
mundo real extradiegético, pois tenta obter uma sensação de verdadeiro. O
Mundo Secundário se inspira no real extradiegético, porém reúne elementos
maravilhosos ou fantásticos em sua composição. Sua proposição não é de modo
algum ser um reflexo exato do real.
O Mundo Secundário da obra ficcional de Tolkien é um universo fechado
sem relação com o Mundo Primário. Em seu ensaio, entretanto, Tolkien também
faz menção ao Mundo Secundário que não está apartado “deste” mundo, como
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na obra de Lewis Carrol, “Alice no País das maravilhas”. A jovem protagonista
se envereda por uma toca de coelho que vai terminar em um local de
acontecimentos e personagens absurdos. Para consternação de Tolkien, Carrol
se utiliza do sonho como justificativa dos eventos maravilhosos narrados até ali,
o que o qualifica como “estranho”. Na definição de Todorov, quando um evento
prodigioso é desmistificado e explicado por fenômenos naturais (mas nem por
isso mais verossímeis), a narrativa é considerada como pertinente ao terreno do
“estranho” (TODOROV, 2010). Ao contrário, se a narrativa entende todos os
prodígios, como por exemplo, a existência de fadas, como perfeitamente
naturais, se está no terreno do “maravilhoso”. Se personagem e leitor resistem a
tomar a decisão entre uma interpretação e outra, entra-se no terreno limítrofe do
“fantástico”.
É complicada a separação rígida entre as três categorias de Todorov
(estranho, fantástico e maravilhoso), como o próprio texto deste autor faz
entender. Não se consegue sempre atribuir a uma obra inteira a pecha de
maravilhosa ou fantástica ou estranha. Estas categorias se constroem a partir da
hesitação, que às vezes surge e desaparece durante a leitura de um texto.
Todorov se reporta aos textos escritos, porém suas definições podem ser
extrapoladas para o contexto da análise fílmica, de modo que também estes
textos possam ser “lidos”. O leitor/espectador e o personagem podem modificar
sua expectativa quanto à veracidade ou não da narrativa. Eles podem variar suas
escolhas entre a explicação racional dos fatos narrados, e categorizar-se assim
o texto como estranho; optar pela aceitação completa do sobrenatural e
categorizá-lo como maravilhoso; ou pela pura hesitação entre estes dois polos,
o que caracteriza o texto como fantástico.
Por conta da fugacidade interpretativa que toma conta dos textos literários
ou fílmicos, é apropriado experimentar outros critérios interpretativos além dos
de Todorov. Uma mesma obra pode comportar diferentes leituras de seu
conteúdo quanto ao fantástico, estranho e maravilhoso em diferentes pontos de
seu desenvolvimento. Para tratar com a mutabilidade e diversidade de leituras
que o texto e imagem propiciam, as teóricas literárias Maria Nikolajeva e Carola
Scott propõem o uso do critério de modalidade. Segundo as autoras, mesmo “a
hesitação, conceito central de Todorov, é uma modalidade (NIKOLAJEVA;
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SCOTT, 2011, p. 339)”. A modalidade é um conceito emprestado da linguística,
para dar conta da análise das narrativas de imagem e texto nos livros ilustrados.
A apreciação das modalidades será aqui utilizada como ferramenta para análise
dos filmes de animação de Hayao Miyazaki.
Nas narrativas há dois tipos de interpretação. A primeira delas é a
interpretação mimética, que indica que a informação recebida é a verdadeira e
realmente aconteceu; a segunda é a simbólica, que procura outras leituras nãoliterais, além da superfície mimética da narrativa. A interpretação simbólica inclui
a possibilidade, impossibilidade, desejo, necessidade e probabilidade.
Quando a interpretação é mimética, a modalidade é indicativa; quando a
interpretação é simbólica existem duas opções de modalidade: a dubitativa
(“será que isso aconteceu mesmo?”) e a optativa (“desejo que isso aconteça ou
tenha acontecido”) (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, pp. 237-277)
Um filme pode ter uma dessas modalidades ou possuir um arranjo
complexo em que as modalidades podem se suceder ou serem simultâneas, o
que indica a possibilidade de mais de uma leitura em um único texto
(NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p. 238). Para escolher entre uma e outra
modalidade, o espectador precisa inferir a partir dos dados fornecidos pelo filme
e pela sua própria experiência de vida. As forjas e as armas de fogo
apresentadas em “Princesa Mononoke” são anacrônicas em relação ao restante
da ambientação do filme. Como não se trata de um “erro” e a inserção anacrônica
é coerente com a história do filme, o espectador as entende como elementos
maravilhosos da obra: elas são verdadeiras e estão na modalidade indicativa.
Seres que só podem ser vistos por crianças, como em “Meu amigo Totoro”, por
sua vez, causam descrença de que sejam de fato verdadeiros em relação ao
mundo ficcional: eles poderiam ser apenas a fértil imaginação infantil, o que
sugere as modalidades de interpretação dubitativa e optativa.

Os mundos secundários de Miyazaki
a) Princesa Mononoke
A narrativa da Princesa Mononoke é situada em um Japão mítico, misto
de medieval e pré-histórico: inspirado na era Muromachi (1392- 1573) antes da
divisão feudal da sociedade japonesa, com ferreiros, agricultores de subsistência
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e comerciantes (McCARTHY, 2002, p. 185); e no período pré-histórico Jomon,
que se inicia dez mil anos antes de Cristo e termina aproximadamente em
trezentos depois de Cristo (CRÉ et al, [s/d]), época dos habitantes nativos do
Japão, provavelmente ancestrais dos atuais Ainos. Miyazaki decide por um
espaço-tempo mítico para diminuir os vínculos com os estereótipos das
aventuras de samurais. No seu tempo mítico, as mulheres têm mais poder de
decisão e autonomia do que no patriarcado do período feudal japonês
(McCARTHY, 2002, pp. 187-188). Trata-se, na ficção, de uma época em que
humanos e deuses convivem, mas que os humanos vão ampliando seu campo
de atuação e tomando os espaços que antes estavam destinados aos deuses e
outras criaturas. Elementos anacrônicos são colocados neste Japão ancestral,
como armas de fogo, a existência de um sistema fabril, a divisão de trabalho com
as mulheres sendo as operárias da cidade-fortaleza na qual o personagem
Ashitaka encontra a misteriosa Mononoke.
O mundo secundário de “Princesa Mononoke” é assim, livremente
inspirado em diversos períodos do passado japonês, de modo a criar um mundo
independente das referências rígidas à realidade objetiva no mundo ficcional
primário. As descobertas históricas e arqueológicas serviram apenas de
inspiração, uma sub-criação conforme Tolkien.
A modalidade do filme “Princesa Mononoke” é a indicativa. Apesar de
todos os prodígios envolvidos como a existência dos deuses animais e
ferimentos por bolas de aço que se convertem em chagas mutantes vermiformes,
em nenhum momento se põe em dúvida a realidade da narrativa. Dentro daquele
universo ficcional, o Mundo Secundário, todos os acontecimentos são coerentes
e plausíveis. Não há grande espanto com os eventos fabulosos, os personagens
se adaptam rapidamente aos prodígios presenciados. O pensamento religioso
dos personagens do filme apresentado pelas personagens da Mulher sábia e do
sacerdote-mercador Jigo, é predominantemente mágico e demonstra que há
interação entre o natural e o sobrenatural (da forma como seria entendida essa
palavra em um mundo primário). A magia é a manipulação da natureza através
das forças sobrenaturais. As duas realidades são resumidas neste mundo
secundário: deuses e homens convivem materialmente, em uma mesma
dimensão e afetam uns aos outros com suas ações.

22

b) Ponyo
Em Ponyo, a modalidade indicativa também está presente do início ao fim.
O filme já se inicia com um tom maravilhoso em razão da fuga espevitada de
Ponyo. Ela é o personagem que dá largada na trama rompendo a barreira física
entre o Mundo Primário e Secundário, o oceano. O limite entre ambos é bastante
fluido, visto que eles não estão em dimensões diferentes. Não se trata de novos
universos: há de um lado um local maravilhoso, embaixo da água e outro,
mimético, realista, fora da água, na superfície. A rigor, as características dos
mundos Primário e Secundário se encontram em um mesmo mundo ficcional.
Quando Ponyo interage com o menino no Mundo Primário, a própria divisão
entre primário e secundário se tornam irrelevantes. Ambos estão se percebendo
e atuando em conjunto e a barreira entre os dois mundos passa a ser tão singela
quanto os limites entre cidade e campo, litoral e interior. E como o maravilhoso
invade o território do que deveria ser o espelho do mundo real extradiegético
sem que haja a hesitação a qual Todorov se refere, qualquer dúvida quanto a
sua concretude se esvaece. O mundo em que a única separação entre o natural
e sobrenatural é o desconhecimento dos humanos: há indivíduos diferentes a tal
de ponto, que não se encaixam no entendimento que normalmente se faria do
que é um verdadeiro ser humano. Tudo é real no mundo ficcional de “Ponyo”,
apesar desses dois campos diferenciados quanto às possibilidades físicas, o
prodigioso e o ordinário, parecerem separados do ponto de vista de um leitor do
Mundo Primário.
c) Meu amigo Totoro
No filme Meu amigo Totoro, os personagens do mundo primário e
secundário igualmente travarão contato entre si. Tal como em Ponyo, existe uma
barreira física inicial que separa o mundo natural do sobrenatural: o bosque. Às
vezes, por uma trilha escondida no meio do mato ou pelo tronco oco de uma
árvore imensa dá-se o encontro entre a menina Mei e os totoros. Após o contato
inicial, os totoros aparecerão em outras ocasiões e farão interferências no mundo
primário. O outro limite que se coloca entre os dois mundos é o do dia e da noite.
Os totoros se mostram com mais confiança e displicência quando já é noite. O
dia pertence ao mundo ordinário, os totoros pertencem à noite e ao misterioso
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mundo natural que também inclui criaturas que não são visíveis aos seres
humanos. A invisibilidade é similar a escuridão da noite.
Somente as duas crianças, Satsuki e Mei, conseguem ver a família Totoro.
Os adultos presentes no filme nem se apercebem de sua presença, e nem
chegam a estar nos mesmo lugares ao mesmo tempo que eles. Os adultos e
totoros parecem não poder compartilhar do mesmo local. Sendo crianças
urbanas explorando um novo território, com uma casa mais velha do que elas
próprias e um bosque promissor em termos de aventura, Satsuki e Mei podem
apenas estar brincando e fantasiando. O mundo secundário dos totoros, entre a
grama alta e moitas e dentro de um tronco de árvore podem ser um jogo das
duas meninas enquanto elas esperam a recuperação da mãe que está internada
em um hospital próximo. O filme não esclarece a situação e deixa a cargo do
espectador que defina qual leitura é mais apropriada.
Como é possível realizar uma interpretação simbólica do filme, sem
considerar que o que foi visto era verdadeiro, este apresenta as outras duas
modalidades: a dubitativa e a optativa. A dubitativa aparece ao personagem do
pai, que ouve o relato do passeio das duas meninas – elas viajaram com o Totoro
e pararam próximas à janela do quarto de hospital onde a mãe doente e o pai
dialogavam. O espectador vê, minutos antes, as duas meninas em primeiro
plano, sentadas em um galho de árvore assistindo à conversa e em segundo
plano a janela emoldurando os pais. O pai hesita tanto quanto o espectador, que
fica em dúvida se aquilo realmente aconteceu: seriam todos os eventos mágicos
são “concretos” e partes de um mundo ficcional secundário ou se trataria apenas
de uma brincadeira de faz-de-conta das crianças, uma narrativa fantasiosa
encaixada no mundo ficcional primário? A modalidade optativa refere-se a
própria condição de que o mundo ficcional secundário resulta da necessidade
das crianças de realizar um santuário de satisfação dos desejos, um lugar
colorido livre dos problemas do mundo adulto e onde somente há espaço para
as brincadeiras.
d) A Viagem de Chihiro
Em “A Viagem de Chihiro” existe uma barreira física que separa o Mundo
Primário do Mundo Secundário: o túnel localizado após o bosque. Enquanto
estão viajando de automóvel a caminho do seu novo endereço, Chihiro e seus
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pais estão no mundo ficcional Primário, indo de uma cidade para outra. Ao tomar
um atalho errado, encontram o túnel, limite dos mundos Primário e Secundário.
Do outro lado há uma estação de trem, que parece abandonada. Provavelmente
não está, uma vez que do outro lado, no mundo ficcional secundário vivem os
kamis (espíritos). Novamente, há interação entre os personagens dos dois
mundos: Chihiro e seus pais adentram no mundo secundário, os pais comem
dos pratos preparados para os clientes da bruxa Yubaba e passam a existir sob
as leis arbitrárias daquela nova realidade. O atrevimento dos pais de Chihiro é
punido à moda da personagem Circe, da Odisseia: eles são transformados em
porcos. Como nos contos maravilhosos, ao se alimentar da comida do outro
mundo se é capaz de participar dele. Chihiro precisa se alimentar de comida do
mundo dos espíritos para não desaparecer e para eliminar o seu odor humano.
A intrusão de Chihiro no mundo secundário e todos os eventos que daí
resultam não são colocados em dúvida até o final do filme. Assim os eventos são
interpretados na maior parte do tempo na modalidade indicativa. Tudo pertence
ao maravilhoso, apesar da surpresa inicial de Chihiro ao se encontrar presa com
sua família em um mundo de fantasmas.
Temporalmente e espacialmente, o mundo primário é retomado assim que
Chihiro revê seus pais como humanos. O túnel, que vem logo em seguida a esse
encontro, embora não seja mais o início do mundo secundário, é a fronteira
simbólica entre os dois mundos. A saída do túnel com os pais salvos repete os
planos utilizados na sequência inicial do filme. Assim como poderia se tratar de
uma economia de trabalho na animação pelo reaproveitamento dos frames de
animação já desenhados, também existe a possibilidade de uma abertura à
interpretação simbólica. Os passos, o caminho, toda a sequência é um espelho
do que já aconteceu, porém ao invés de entrar no mundo secundário eles estão
saindo dele. Tudo é tão igual e Chihiro tem o mesmo comportamento mimado e
assustado que se instala a hesitação quanto à veracidade da narrativa encaixada
do parque de Yubaba. Não se consegue neste momento adentrar no que se
passa no interior da personagem Chihiro. Depende-se apenas do que se vê
nesta última cena. A modalidade que se instala é a dubitativa. Não se sabe ao
certo o quanto o narrador fílmico é confiável.

25

Ao fechamento do filme, a modalidade dubitativa dá lugar à a modalidade
optativa. Cruzando-se as narrativas final e inicial que ocorrem no mundo
primário, antes e depois da entrada do túnel, percebe-se que Chihiro está
realizando várias mudanças em sua vida a contragosto devido aos
compromissos dos pais: ela terá um novo endereço, uma nova escola e terá que
fazer novos amigos. No mundo primário, ela também está na fronteira entre dois
mundos, o mundo da infância e o mundo da adolescência. O seu crescimento
como pessoa em direção ao mundo adulto onde a satisfação não é a regra, é
espelhado nos desafios que se apresentam para ela no mundo secundário e que
exigem uma tomada de responsabilidade em relação a si e a seus familiares, e
também à descoberta do amor.

Conclusão
A partir da menção que Tolkien faz do Mundo Secundário em uma de suas
obras, procurou-se observar sua incidência em algumas obras da produção
fílmica do cineasta japonês Hayao Miyazaki. O Mundo Secundário é o mundo
ficcional onde ocorre o gênero maravilhoso, conforme a acepção de Todorov. No
entanto, verificou-se que nas obras reais analisadas, o mundo ficcional
Secundário não tem sempre uma existência totalmente distinta do mundo
ficcional Primário, aquele que procurar imitar realisticamente o mundo natural.
Por vezes, o que separa um mundo ficcional do outro é apenas algum limite físico
– como bosques, túneis, árvores ocas e a superfície do oceano – que serve de
barreira temporária entre eles. Além da fluidez das fronteiras entre mundos há
também a capacidade dos rótulos de maravilhoso, fantástico e estranho de se
revezarem em um mesmo filme, seja em razão de alterações dentro da trama ou
devido à entendimentos não-literais que se podem inferir das cenas assistidas.
Para possibilitar a análise desses filmes, buscou-se o conceito de modalidade
de Nikolajeva e Scott como ferramenta para verificar a condição de veracidade
de uma ação em uma narrativa. A modalidade indicativa foi encontrada no filme
Princesa Mononoke, que se passa em um Mundo Secundário nos moldes ideais
de Tolkien, e se trata de uma história “real” dentro do mundo ficcional proposto
e na maior parte do filme “A Viagem de Chihiro”. A modalidade dubitativa foi
encontrada nos filmes “Meu amigo Totoro” e “A Viagem de Chihiro”. Em ambos
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há a margem para a dúvida da veracidade do acontecido durante a narrativa. A
modalidade optativa está na interpretação simbólica de que as aventuras com
os totoros e o gatônibus foram o intervalo idílico que as meninas Satsuki e Mei
inventaram para suportar a ausência da mãe doente. A narrativa das aventuras
de Chihiro acontecidas nos limites da cidade de Yubaba – e portanto, em um
mundo ficcional Secundário – interpreta-se na modalidade optativa, como uma
narrativa-espelho do processo de crescimento interior de Chihiro em sua
transição para o mundo adulto através da assunção de responsabilidades por si
mesma e pelos outros, pelo trabalho e pela primeira experiência sentimental.
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PORRAJMOS:
Considerações acerca do holocausto
cigano e dos estereótipos presentes no filme
Korkoro de Tony Gatliff.
Alan Diego Baptista 1
Edméia Aparecida Ribeiro 2 (orientadora)
(Universidade Estadual de Londrina)

Resumo:
Neste texto pretende-se apresentar algumas reflexões acerca
do

fenômeno

denominado

porrajmos

(“devoração”

ou

“extermínio” em língua romani), ou seja, o holocausto cigano,
a partir de análises e
2009),

de

Tony

reflexões do filme “Korkoro” (Libertè –

Gatlif,

diretor

franco-argelino

de

etnia

cigana.A presente proposta aborda parte de uma pesquisa em
andamento, na qual se busca mesclar duas metodologias de
análise

fílmica.

Penafria,

que

Ambas

propõe

são

análise

apresentadas

por

de

e

conteúdo

Manuela

análise

da

imagem e som. Na primeira leva-se em conta o filme como um
relato enquanto que a segunda é centrada no espaço fílmico
(Panafria,

2009).

Neste

estudo

objetiva-se

fazer

uma

abordagem empírica e de contextualização histórica de uma
cultura detentora de vasta diversidade de ritos e costumes
ainda muito presente e mistificada no imaginário popular, qual
seja, a cultura cigana.

Palavras-chave: Ciganos, Cultura, Filme, Estereótipos.

1

Graduando em História pela Universidade Estadual de Londrina.
Professora adjunta do departamento de História da Universidade
Estadual de Londrina.
2
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1. INTRODUÇÃO
Provavelmente, o maior desafio a ser enfrentado no
trabalho proposto, seja a definição de etnia cigana de forma
que não exclua nenhuma das centenas de configurações dos
grupos ciganos em sua mais vasta diversidade e realidades.
Os debates sobre a cultura cigana são raros por parte
dos historiadores, e os poucos tratados existentes vêm da
sociologia e antropologia. Dada a complexidade das relações
inter-grupais e extra-grupais, se faz necessário cada vez mais
no contexto europeu atual que estudiosos se disponham a
refletir sobre a etnia em questão.
As atuais discussões sobre as relações dos ciganos e a
sociedade

na

qual

estão

inseridos

configuram-se

em

um

campo de disputa constante entre os diversos grupos ciganos
que clamam para si uma única e pura autenticidade cigana.
Essa questão não contribui em nada no que se refere aos
diversos campos do conhecimento, conforme expresso nas
palavras de Acton: “´[Os ciganos]´ são um povo extremamente
desunido e mal-definido, possuindo continuidade, em vez de
uma
2007,

comunidade,
p.

10).

interesse

neste

empíricas

e

de

cultura

Neste

mesmo

debate

análises

[...]”

em

mais

(Acton

sentido,

outros

apud

percebe-se

países,

abrangentes

MOONEN,

a

em

pouco

pesquisas

respeito

desta

cultura e temática.
Frans

M o o n e n 3,

parte

do

pressuposto

de

que

“cigano” é um termo genérico do século XV proveniente da
Europa. Majoritariamente, os estudos e parte dos próprios
ciganos costumam distinguir três grandes grupos: os Rom ou
Roma, os Sinti ou Manouch e os Calon ou Kalé. Os subgrupos do grupo Rom, que são diversos, predominantemente
falam o idioma romani ou dialeto derivado dele e são mais
33

Antropólogo holandês, naturalizado brasileiro, de 1992 até sua morte
em 2013 se dedicou a fazer um levantamento sistemático a diversos
aspectos relacionados a cultura cigana, sendo atualmente referência no
assunto no Brasil.
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comuns nos países balcânicos- apesar de serem encontrados
em

diversos

países

europeus

e

nas

Américas

devido

a

migrações pós Século XIX. Os Sinti falam o idioma sintó com
variantes

em

torno

do

mesmo,

Alemanha,

Itália

e

França.

Península

Ibérica

e

grupo

são

predominantes

na

provenientes

da

Calon,

Os

predominante

no

Brasil

e

nas

Américas, falam o caló. Com exceção dos ciganos nômades,
estes

três

grupos

têm

perdido

o

idioma

aos

quais

são

vinculados, predominando a língua dos países em que vivem.
Isto inclui as crianças nômades que também tendem a aderir à
língua oficial do país onde passam os primeiro anos de vida
(Moonen, 2007, p.7-8).
Apesar das definições dos grupos ciganos apresentadas
acima, a definição mais abrangente, utilizada e encontrada em
diversos trabalhos que buscam definir o indivíduo cigano, é a
de Franz Moonen:
[...] definimos aqui cigano como cada indivíduo
que se considera membro de um grupo étnico que
se auto-identifica como ROM, Sinti ou Calon, ou
um

de

seus

reconhecido
grupo

não

inúmeros
como

subgrupos,

membro.

importa;

pode

O

e

é

por

ele

tamanho

deste

até

grupo

ser

um

pequeno composto por uma família extensa, pode
também ser um grupo composto por milhares de
ciganos. Nem importa se este grupo mantém reais
ou supostas tradições ciganas, ou se ainda fala
fluentemente

uma

língua

cigana,

ou

se

seus

membros tem “cara” de cigano ou características
físicas

supostamente

“ciganos”.(Moonen,

2007,

p.13)

No

entanto,

mesmo

sendo

uma

definição

bastante

abrangente, ela não está isenta de algumas questões mais ou
menos

pontuais

analisado.

Uma

dependendo
dessas

do

questões

contexto
é

que

baseada

está
na

sendo

fala

da
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P r o f e s s o r a B e r n a d e t e L a g e R o c h a 4, e m e n t r e v i s t a c o n c e d i d a
a o p r o g r a m a “ O u t r a s P a l a v r a s ” 5. E m s u a f a l a , R o c h a a p o n t a
para o fato de famílias ciganas esconderem ou até negarem
sua etnia em função das pressões sociais vivenciadas e medo
de discriminação. Ressalta que isso também acontece com
muita freqüência entre as famílias ciganas brasileiras.
Como Moonen nos apresenta, os relatos mais antigos
sobre os ciganos são de monges ou de viajantes datados do
século XI em diante. Os nomes destinados ao que se acredita
que sejam os antepassados dos ciganos são os mais diversos
como: Adsincani; Athinganoi; Adingánous, sempre associados
a nômades, adivinhadores, músicos. A partir do início do
século XV já se encontra relatos de povos que se declaravam
oriundos do “Pequeno Egito”, região Grega que foi confundida
com

o

Egito

“egípcios”
também

ou

da

África,

“egitanos”,

ficaram

sendo

desde

“gypsy”,

conhecidos

como

então

“egyptier”,

denominados
“gitan”,

“grecianos”,

mas

“tsiganes”,

“ciganos”, “zíngaros”, entre outras variações de acordo com o
idioma ou região por onde passavam (Moonen, 2007, p. 5).
Essas denominações iriam também ser substituídas por outras
em momentos distintos da história, no entanto não há relatos
de como os ditos povos se identificavam.
E embora não seja essa a tônica da discussão nesta
pesquisa - a origem dos ciganos ainda hoje é motivo de
debates

entre

pesquisadores

da

área

da

antropologia,

sociologia e alguns poucos historiadores; com exceção dos
lingüistas que cada vez mais buscam reforçar através de
provas e pesquisas o parentesco lingüístico entre os ciganos
e os hindus, esses estudiosos primeiramente citados são mais
ponderados ao afirmar uma origem exata desses povos.
4

Professora Bernadete Lage Rocha é Articuladora dos Direitos Humanos
Etnia Cigana do Movimento Nacional de Direitos Humanos de Belo
Horizonte, membro do Conselho Estadual Pela Promoção da Igualdade
Racial (MG) e Ativista Social há 28 anos.
5
Entrevista
disponível
no
youtube
pelo
link
<https://www.youtube.com/watch?v=RWJ-otNiPzc>.
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De acordo com Moonen, no século XVIII, depois de
diversas

pesquisas,

lingüistas

concluíram

que

os

ciganos

deveriam ser oriundos da Índia, sobre essa questão, Moonen
aponta que:
[...]

estas

semelhanças

lingüísticas

podem

significar também, e tão somente, que os assim
chamados

ciganos,

durante

muito

tempo

e

por

motivos ainda ignorados, viveram na Índia, sem
serem

e

nunca

terem

sido

indianos,

ou

que

tiveram contato com indianos ou não-indianos que
falavam

o

híndi,

mas

fora

da

Índia.

(Moonen,

2007, p. 6)

Indo contra as principais teorias sobre a origem cigana,
da

impossibilidade

de

distinguir

sua

genealogia,

Marcel

Courthiade 6 afirma que já no século XV os ciganos tinham
consciência de sua origem indiana e que existem documentos
da época que comprovam tal afirmativa. Ele cita em suas
obras

que

estas

fontes

teriam

sido

publicadas

em

“Informaciaqolil n°7-9 in 1992”, no entanto não temos acesso
a tal publicação (Courthiade, 2002).
C o u r t h i a d e b u s c a e m s e u t r a t a d o 7, a n a l i s a r a s l e n d a s e
as

origens

lingüísticos

dos
que

povos
atestam

ciganos
o

pautadas

parentesco

entre

nos
os

estudos
idiomas

ciganos e o híndi. Para isto, o autor recorre ao Livro dos
Y a m i n i , e s c r i t o p e l o c r o n i s t a A b u N a r s A l - ' U t b i 8. O a u t o r

6

Cigano, nascido na Albania, doutor em lingüística da Universidade de
Sorbonne, Paris e responsável da divisão de língua e civilização
Romaní no Institut Nationaldes Langues et Civilisations Orientales –
INALCO.
7
O texto original de Courthiade foi publicado com o nome “The Gangetic
city of Kannauʒ : original cradle-town of the Rromani people”,
disponível em <http://www.romistika.eu/docs/Courthiade_The-Gangeticcity-of-Kannauj_original-cradle-town-of-the-Rromani-people.pdf>.Neste
trabalho utilizamos a versão traduzidae publicada pelo blog Baxtalo's
Blog (dedicado a interculturalidade e luta conta a romafobia e o
anticiganismo).
8
Nascido em Rayia no ano de 960. Foi secretário do comendador do
exército de Khorassan (de 988 a 993), depois de Subuktigin, rei de
Ghazni, e depois de seu filho Ismaïl, que abdicaria do trono em favor
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aponta ainda para o fato dos ciganos ocidentais não terem
nenhum

parentesco

nem

relação

genética

com

os

atuais

ciganos indianos. Esclarece ainda que não há como buscar os
ancestrais dos ciganos nos povos hindus atuais (Courthiade,
2002).
Considerando
considerações

as

reflexões

propostas

acima

e

possam

para

ser

que

as

discutidas,

apresentaremos agora o objeto de análise que possibilita a
reflexão e problematização das questões a que o trabalho se
dispõe, apresentando ainda que sucintamente o filme e o
contexto na qual está inserido (de produção e de conteúdo).

2 -KORKORO – O Filme
O estudo aqui proposto parte da análise do filme (Liberté
– 2009). Para isso, buscou-se mesclar duas metodologias de
análise, ambas apresentadas por Manuela Penafria (2009):
análise de conteúdo e análise da imagem e som.Na primeira
metodologia

leva-se

em

conta

o

filme

como

um

relato,

enquanto a segunda é centrada no espaço fílmico.
O

filme

“Korkoro”

(Liberté)

foi

escrito,

dirigido

e

produzido por Tony Gatlif. Estreou no Festival Internacional
de Cinema de Montreal 9 de 2009 (festival este que ocorre
anualmente entre o mês de agosto e setembro desde 1978),
com o título Korkoro(que em língua romani significa sozinho,
podendo

ainda

ganhar

o

sentido

de

liberdade

para

os

ciganos). Ganhou o Grand Prix dês Americas, principal prêmio
do

festival,

foi

ainda

eleito

como

filme

mais

popular

do

festival por votação do público, além de ter recebido menção

de seu irmão, o Sultão Mahmud, quem causaria diáspora dos ditos
ciganos.
9
Considerado por críticos da área como um dos principais festivais de
cinema do mundo, que dá abertura para uma diversidade de filmes, não
enfocando apenas em filmes nacionais e norte-americanos como
ocorrem
na
maioria
dos festivais. Site
oficial
do festival
<
http://www.ffm-montreal.org/>.
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especial

pelo

Júri

Ecumênico

com

o

Ecumenical

prêmio

P r i z e s 10.
A princípio pretendia-se fazer um documentário, mas a
quase inexistência de dados e a dificuldade em encontrá-los,
assim como documentos, pessoas vivas que tenham vivido no
período

ou

algum

J u s t o 11

que

tenha

lutado

por

um

Rroma(outra denominação para os ciganos), fez com que a
ideia de se fazer o documentário fosse descartada. Tony
Gatlif

em

e n t r e v i s t a 12n o

período

do

lançamento

do

filme,

destacou que o medo que os ciganos têm dos mortos muito
contribuiu para que após a guerra, quando milhares deles
tinham sido mortos, fizesse com que o assunto fosse um tabu
até os anos de 1980.
Tony Gatlif (nascido Michel Dahmani) é de etnia cigana,
nascido na Argélia Francesa e vive na França desde o ano de
1960,

quando

migrou

de

forma

ilegal

após

a

Guerra

de

Independência da Argélia. Gatlif além de cineasta trabalha
também

como

ator,

roteirista,

produtor

e

músico.

As

dificuldades para entrar no mercado cinematográfico foram
imensas,

mas

desde

então

o

enfoque

dos

trabalhos

do

cineasta tem sido os ciganos europeus (TONY, 2011). Em

10

Para mais informações consultar o oficial do festival: <
http://www.ffm-montreal.org/>.
11
Entende-se aqui por justos, aqueles que lutaram e até mesmo
arriscaram suas vidas em defesa dos alvos do regime nazi-fascista do
período da Segunda Grande Guerra.
12
Gatlif, Tony. Autour du film. Entretien Avec Tony Gatlif. Espace pro.
Téléchargements Infos& Alertes. 2011.Lançado comercialmente com o
nome de Liberté no dia 24 de fevereiro de 2010 na França e em 28 de
abril de 2011 na Bélgica, o filme arrecadou em todo o mundo até julho
de 2011 um montante bruto de $ 627.088 mil dólares, segundo o site
Box Office Mojo (Site que rastreia receitas de bilheterias desde 1999).
Foi produzido pela Production Princes, e distribuído na Europa pela
UGC Distribution. Em território Norte-Americano o filme estreou no dia
25 de Março de 20011 no cinema de New York Village, tendo o direito
de distribuição garantindo pela Lorber Films. O filme foi ainda exibido
em diversos outros festivais de cinemas e de promoções culturais. Esta
produção pode ser encontrada clandestinamente no Youtube, mas sem
tradução ou legenda para o português. Em território europeu o filme
também se encontra disponível para venda em formato de DVD, sendo
possível também baixar o filme em sites especializados, no entanto
esses sites não são de fácil acesso.
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entrevista ao jornal espanhol El país, Gatlif lembra que"La
cultura es La manera que tenemos los gitanos de hacernos
respetar” (TONY, 2011). E ainda sobre sua arte, diz:
Toda a minha arte é de intervenção; não faria
cinema se assim não fosse. Por intervenção quero
dizer pelo povo, pela justiça, contra a injustiça. É
preciso

combater

contra

os

estereótipos.

Só

conhecendo o povo de dentro — como eu conheço
— isso é possível. (Gatlif, [20--])

A idéia do filme nesse formato nasceu de um conto que
Gatlif apresenta na entrevista de estréia do filme. Nela, Gatlif
encontra o que tanto procurava para fazer o filme, um Justo:
Le

destin

d'um

dénommé

particulièrement

tragique.

Bellay,Il

réussit

à

acheté,

par

se

Tolloche

Interné

faire

à

libérer

l'intermédiaire

d'um

fut

Montreuilapresa

voir

notaire,

une

petite maison à quelques kilomètres de La ville.
Incapable de vivre entre quatre murs, il reprit la
route pour retourner dans son pays d'origine, la
Belgique. Il fut arrêté dans le Nord et disparut en
P o l o g n e a v e c s e s c o m p a g n o n s d ' i n f o r t u n e 13( U G C
Distribution, 2009)

Apesar

de

Gatlif

referenciar

a

valorização

do

coletivo, alguns personagens se destacam pela mensagem
que

o

autor

busca

passar

através

deles.

Entre

esses

personagens está Taloche (James Thiérrée). Através dele, o
autor

busca

passar

duas

mensagens

centrais

aos

telespectadores, quais sejam, o que ele entende por essência
do cigano e o que ele atribui como sendo um dos grandes
fatores determinantes para o silencio dos ciganos frente ao
13
(Trad. Livre)."O destino de um homem chamado Tolloche foi
especialmente
trágico.
Internado
em
Montreuil-Bellay
(comuna
francesa), conseguiu alta depois de comprar uma pequena casa com o
intermédio de um escrivão há alguns quilômetros da cidade. Incapaz de
viver dentro de quatro paredes, retorna a vida de viajante para voltar
ao seu país de origem, a Bélgica. Foi detido no Norte e desapareceu na
Polônia com seus companheiros de estrada.”
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genocídio por tanto tempo, o medo dos espíritos. Através de
suas palavras podemos entender melhor o seu objetivo com
este personagem:
L'âme tsigane n'est pás facile à raconter et à
faire comprendre. Il n'y a pas de mot dans la
langue

tsigane

Tsiganes

pour

n'emploient

signifier
pás

ce

Liberté.

mot

car

Les

ils

sont

libres. Il fallait que jê trouve um personnage qui,
à travers as pureté, sanaïveté, as fantaisie, as
liberté,

ses

folies,

représenterai

ttoute

La

communauté rom. Ce fut Taloche(Gatlif, 2009)

Outros
Mademoiselle

dois

personagens

Lise

Lundi

centrais

(Marie-Josée

da

trama

Croze)

e

são

Théodore

Rosier (Marc Lovaine). Percebe-se que ambos cumprem o
papel que Gatlif buscou por anos, o dos Justos. A primeira foi
b a s e a d a e m Y v e t t e L u n d i 14, p r o f e s s o r a , r e p u b l i c a n a n a s c i d a
no ano de 1916, símbolo da resistência francesa frente a
invasão

alemã.

contou,

por

um

Para
ano,

a

construção
com

a

da

personagem,

participação

da

Gatlif

verdadeira

Mademoiselle Lundie buscou através dela, como ele próprio
diz: “...

um

mystérieuse

personnage
et

hitchcockien,

f o r t e . ” 15( G a t l i f ,

2009).

à
O

La

fois

fragile,

personagem

de

Théodore Rosier é baseado no escrivão do conto que deu
origem ao filme, um Justo que se arriscou pelos ciganos.
Dois personagens secundários, mas que Gatlif em sua
entrevista dá ênfase é a de tio Fernand (Rufus), que para ele
representa a França e a de Pierre Pentecôte (Carlo Brandt)
que no filme representa a personificação dos franceses que
simpatizavam com o regime nazista.

14

Informações sobre Yvette Lundi estão disponíveis em francês no site
<http://www.cndp.fr/crdpreims/memoire/enseigner/memoire_deportation/temoins51/lundy.htm>.
15
(Trad. livre) “... um personagem "hitchockiano", frágil, misteriosa
mas forte também.”
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P’tit

Claude

T c h o u r o r o 16

ou

(Mathias

Laliberté)

representa também outra realidade da França ante o período
que estava vivendo, a orfandade. As crianças órfãs (que
aumentaram
orfanatos

ou

devido

à

fome

abandonadas,

e

a

guerra),

passavam

que

fome

e

viviam

em

muitas

das

vezes não tinham a quem recorrer.
O

filme

se

passa

na

França

de

Vichy

(1940-1944),

período em que a França viveu sob invasão alemã, quando o
nomadismo

estava

expressamente

proibido.

Mais

precisamente, o filme se passa no ano de 1943 quando uma
família de ciganos chega a um vilarejo pertencente a zona de
ocupação

alemã,

onde

o

médico

veterinário

também prefeito do vilarejo e conta com os

Theodore

é

serviços de

secretária de Mademoiselle Lundi, que é também professora
da escola local- ambos personagens pertencem, ainda que em
níveis diferentes, à resistência francesa a invasão nazista.
A família cigana chega à cidade com o pequeno Claude,
menino órfão que para não ser enviado a um orfanato, após
fugir, segue os ciganos até ser encontrado pelos mesmos e
ser

provisoriamente

abrigado

por

eles.

Com

intuito

de

aproveitar o período de colheita para fazer comércio, os
ciganos se instalam nos arredores do vilarejo. Para circularem
“livremente” por território europeu, os ciganos devem portar
um cartão de identificação que deve ser carimbado a cada
cidade onde os ciganos se instalam e ao sair devem ser
carimbado na mesma prefeitura informando o destino dos
mesmos. No entanto, ao chegar a esse vilarejo, os ciganos
são

informados

que

o

nomadismo

está

terminantemente

proibido com pena de prisão por motivos da guerra.
A trama se passa quase que totalmente no vilarejo, onde
os ciganos buscam negociar seus artefatos, animais, dotes
artísticos e mão de obra. Traídos por um antigo parceiro de

16

Em romaní significa menino pobre.
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negócios

(Pierre

Pentecôte,

que

segundo

o

autor

é

a

personificação dos franceses que se identificavam com o
regime nazista), os mesmos são presos e vão parar em um
campo

de

concentração,

de

onde

são

resgatados

por

Theodore e Mademoiselle Lundi. Para serem resgatados do
campo

de

concentração

é

necessário

que

Theodore,

que

anteriormente havia adotado Claude, passe a escritura de sua
casa de campo para o nome dos ciganos.
Durante

o

desenrolar

da

trama,

vemos

nascer

um

romance entre o prefeito e sua secretária. Conhecemos um
pouco mais de cada um dos personagens, parte da cultura
cigana

vai

sendo

apresentada,

assim

como

os

diversos

estereótipos acerca dos mesmos.
Mademoiselle Lundi e Theodore Rosier são presos sob
acusação de fornecerem documentação para integrantes da
resistência

armada.

Ao

retornar

a

sua

casa,

Theodore

descobre que Claude desapareceu e vai até a casa da família
cigana na esperança de que o menino esteja com eles.
Incapazes de viverem de forma sedentária e dentro de
quatro paredes, os ciganos resolvem continuar sua viagem
com destino a Bélgica. Taloche esconde Claude dentro de um
baú e o leva com eles. Ao descobrir a presença do menino, os
ciganos a todo custo tentam dissuadir o menino de seguir
junto

a

eles,

uma

vez

que

isso

poderia

trazer

diversos

transtornos futuros, além do fato de o menino não ser um
cigano. Muito determinado e com o apoio de Taloche, o
menino segue junto com a família cigana.
Ao chegarem

a um

determinado vilarejo,

os

ciganos

acampam e aguardam o amanhecer para ir até a prefeitura
para conseguir os carimbos em seus cartões de identificação.
Logo ao raiar do sol, no entanto, são abordados por soldados
franceses que vendo que não tinham o carimbo com seu
destino nem o carimbo das autoridades locais, decidem leválos preso para averiguação.
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Taloche ao recordar da última vez em que foram presos
e acabaram em um campo de concentração, resiste à prisão e
tem um surto, agride uma das autoridades ali presentes e
foge.

Os

soldados

saem

em

disparada

atrás

do

mesmo

enquanto os outros, fortemente armados, contêm a família que
tenta intervir. Na perseguição é atingido e cai de cima de uma
árvore e o soldado friamente atira na cabeça de Taloche ainda
com vida. O filme mostra a família dos ciganos sendo presa e
transportada em um caminhão militar, e o acampamento sendo
abandonado.

3. CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS ESTEREÓTIPOS E DO
GENOCÍDIO CIGANO.
Considerando que a proposta deste estudo referese ao estudo dos estereótipos representados pelo autor Tony
Gatlif,

no

filme

Korkoro,

algumas

reflexões

acerca

desta

problemática já podem ser apresentadas, mesmo que ainda
em sua fase inicial.
Alguns dos estereótipos que hoje existe em torno
do

cigano

surgiram

logo

após

os

primeiros

registros

da

presença dos ciganos no mundo ocidental e outros foram se
formando ou se modificando com o passar do tempo. Essas
ideias pré-formadas em torno dos ciganos sempre foi um fator
determinante

para

que

a

inclusão

dos

mesmos

junto

às

sociedades ditas civilizadas não seja algo real até os dias
atuais.

Outro

fator

importantíssimo

na

consolidação

e

propagação dos estereótipos negativos dos ciganos se deve
aos pioneiros da ciganologia. Como cita Moonen, “o primeiro
livro “científico” sobre a origem, a história, a língua, a cultura
e o caráter dos ciganos foi na realidade um livro anticigano.”
(Moonen, 2007, p. 79) É nesse viés que o trabalho se propõe,
analisar os estereótipos ciganos apresentados no filme tal,
cuja perspectiva torna-se atraente por tratar-se de um relato
fílmico na perspectiva de um próprio cigano. Já nos primeiros
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relatos dos ciganos, provenientes do século XV, estes são
apresentados da seguinte forma:
[...] 1) eram nômades, que nunca paravam muito
tempo num mesmo lugar; 2) eram parasitas, que
viviam mendigando; 3) eram trapaceiros, sempre
aproveitando-se da credulidade do povo; 4) eram
avessos ao trabalho regular; 5) eram desonestos
e ladrões; 6) eram pagãos que não acreditavam
em Deus e também não tinham religião própria.
(Moonen, 2007, p. 76)

Outros fenótipos ou atributos ainda são atribuídos como
nato de um cigano por pioneiros na área da ciganologia, como
o de bons comerciantes de eqüinos e artefatos (que eles
mesmos

confeccionavam),

artistas,

músicos,

ferreiros,

dançarinos,

caldeireiros,

acrobatas

ou

artesãos,

simplesmente

mendigo. Outros eram ainda completamente negativos como o
de:

“tagarelos,

inconstantes,

infiéis,

ingratos,

medrosos,

submissos, cruéis, orgulhosos, superficiais, preguiçosos, sem
sentimento de vergonha ou honra” (Moonen, 2007, p. 79). Os
atributos negativos não param por aí. Por séculos esses
estereótipos

foram

reforçados

e

repassados

inclusive

por

ciganólogos como já foi citado, sendo que muitos desses
“especialistas” não tiveram contato direto com os ciganos
(Moonen, 2007, p. 81).
O filme em questão, assim como toda a filmografia de
Tony Gatlif, costuma trabalhar com esses estereótipos, seja
mostrando como a sociedade retratada interage com eles,
seja tomando os ciganos detentores reais dos estereótipos (os
estereótipos

não

negativos),

visando

sempre

a

desmistificação desses povos. Um fato interessante é que em
todos seus filmes quase a totalidade do elenco é formada por
ciganos, buscando assim mostrar dentro dos limites da ficção
o mais próximo da realidade desses povos.
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Outra temática muito latente na obra analisada, que
merece

um

olhar

(ainda

que

neste

estudo

não

muito

aprofundado) é a do genocídio cigano.
O genocídio cigano, também conhecido como porrajmos
(podendo encontrar variações na escrita), corresponde ao
período de 1933, período no qual os nazistas chegaram ao
poder na Alemanha, ocupando também, nos anos seguintes,
alguns países vizinhos. Não se pode precisar com exatidão a
quantidade de ciganos mortos no período, no entanto as
vertentes mais aceitas estimam que cerca de 250 a 500 mil
ciganos tenham sido mortos nos campos de concentração e
nas câmaras de gás (Moonen, 2007, p. 49).
Moonen nos apresenta que cada Estado ou Província
alemã

criava

suas

homogeneidade

nas

leis

“(anti)ciganas”,

políticas

de

não

“erradicação

tendo
da

uma
praga

cigana”(Moonen, 2007, p. 47). Em 1925/26 a Bavária editou
uma lei que obrigava os ciganos a se sedentarizarem e essa
mesma lei condenava a dois anos de trabalho forçado os
ciganos que não fossem regularmente empregados. No ano de
1929 a lei passa a ser válida em todo território Alemão. Já no
ano de 1927, os ciganos são obrigados a andar com um
documento de identidade constando fotos, impressões digitais
e uma série de outros dados pessoais (Moonen, 2007, p. 47).
Essa política iria ser incorporada em diversos outros países,
principalmente nos países que futuramente seriam invadidos
pelos alemães, como o filme demonstra.
Segundo Moonen, em 1904 foi criado pelo antropólogo
Alfred Ploetz, um arquivo sobre raciologia e biologia social,
que lançaria um manual sobre Genética Humana e Higiene
Racial.

Esse

manual

seria

lido

posteriormente

por

Hitler

quando escrevia o Mein Kampf. No ano de 1937, Robert
R i t t e r 17 f o i n o m e a d o c o m o d i r e t o r d o C e n t r o d e P e s q u i s a p a r a
17

com

sua

Robert Ritter foi um médico psiquiatra, que juntamente
assistente, a enfermeira Eva Dustin, são até hoje
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Higiene Racial e Biologia Populacional, centro dedicado a
pesquisas ciganas. As pesquisas e categorizações de Ritter
seriam parâmetro para as perseguições aos ciganos, que
incluíam

desde

esterilização,

prisão

em

campos

de

concentração, trabalho forçado e extermínio. A partir de 1942,
os métodos eugenéticos, foram substituídos pelo genocídio.
Em

dezembro

desse

ano

Himmler

ordenou

que

todos

os

ciganos alemães sejam enviados a Auschwitz-Birkenau, onde
havia

uma

seção

uma

seção

destinada

somente

aos

ciganos(Moonen, 2007, p. 48).
Apesar dos estudos sobre o holocausto se concentrar em
sua predominância na Alemanha, Moonen nos apresenta ao
que

Bernadac

chama

de

“as

antecâmaras

francesas

de

Auschwitz” (Bernadac apud, Moonen, 2007, p.50). Diferente
de outros países onde se dividiam em seções, a França
construiu

diversos

campos

de

concentrações

destinados

especificamente aos ciganos (Moonen, 2007, p.50).
O filme retrata de forma bastante pontual, em duas
cenas específicas, qual era a posição de duas classes sociais
de franceses em relação aos ciganos. A primeira é de quando
os ciganos são presos e levados ao campo de concentração e
Darko,

algemado,

pergunta

a

Pentecôte

(que

claramente

pertence a elite local) o motivo de fazer isso com eles e ele
responde: “para livrar a França de seus parasitas”. A segunda
é quando aldeões decidem que as terras que Rosier doou aos
ciganos não pertencem a eles, e que não desejam ladrões
ciganos como vizinhos. Uma série de insultos são proferidos à
família cigana, além de erguerem uma cerca dentro do quintal
da casa dos mesmos. Ambas as cenas refletem o sentimento
que predominava na sociedade da época no que tange aos
ciganos. Apesar de o filme apresentar diversos franceses que

considerados
como
um
dos
principais
pesquisadores
raciais,
eugenéticos e pesquisas ciganas. Se dedicava a encontrar relação
entre hereditariedade e criminalidade entre os ciganos.
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simpatizavam e ajudavam os ciganos, esse foi um enfoque
que o autor buscou enfatizar, mas que era exceção e não
regra na sociedade em questão.
O filme é criado em um contexto de intolerância cada vez
mais

crescente

junto

a

minorias

étnicas

na

Europa,

mas

também nos apresenta o aumento de pesquisadores que se
debruçam a pensar, investigar, levantar dados e trazer à tona
um marco da sociedade ocidental, que até então havia sido
ignorado

ou

pouco

abordado.

Como

Moonen

ainda

nos

apresenta:
(...)

não

há

registro

de

criminosos

de

guerra

condenados por crimes cometidos contra ciganos.
Antes

pelo

comprovados

contrário,

alguns

conhecidos

criminosos

anticiganos

(mas

e
não

anti-semitas!) foram até promovidos: Robert Ritter
e Eva Justin, por exemplo, foram considerados
inocentes e após a guerra viveram ainda um bom
tempo

exercendo

tranquilamente

a

profissão!(Moonen, 2007, p. 51)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.
A partir das leituras, análises do filme e discussões
apresentadas,

foi

possível

perceber

a

distinção

entre

os

estereótipos já pré-estabelecidos e a forma como os mesmos
são apresentados no filme Korkoro, sobre a cultura cigana – e
os próprios ciganos. Ao refletirmos sobre a questão cigana,
percebe-se

que,

tanto

nos

estereótipos

presentes

nos

imaginários sociais quanto naqueles representados no filme a
questão

cigana

interessante

é

mistificada

ressaltar

proporcionaram

ou

que

a

e

tendenciosa,

importância
permitem

que

dos
esses

embora

seja

agentes

que

estereótipos

sejam veiculados, expostos e colocados para reflexão, sejam
eles apresentados na película (de trabalhadores, artistas,
leais, supersticiosos entre outros) ou presentes no imaginário
social (ladrões, embusteiros, sujos, perigosos, etc.)
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Korkoro pode ser visto como mais uma peça em um
trabalho de décadas, na qual é possível perceber que Tony
Gatlif

tem

a

preconceitos,

intenção
injustiças

de
e

combater

outras

a

mazelas,

discriminação,
ou

seja,

esta

produção pode ser entendida como um ato de militância em
defesa de um grupo, ato esse feito por um membro do grupo
em

questão.

Como

historiador

o

desafio

é

fugir

das

armadilhas que o discurso apaixonante que o filme apresenta
possa nos proporcionar, ater o olhar nas formas como os
conteúdos (estereótipos e genocídio) são apresentados, como
são produzidos e propagados e como as diversas áreas da
ciência dialogam e interpretam tais discursos.
As possibilidades de análise e as discussões possíveis
não se limitam às apresentadas no presente trabalho– ainda
em fase de execução – mas são imensas, principalmente
porque são perceptíveis na realidade da cultura cigana.
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Bela fábula, bela agonia: história e sonho em Underground, de
Emir Kusturica
Gabriela Kvacek BETELLA (UNESP) 1

Resumo:
A filmografia da década de 1990 tocou os conflitos político-culturais da região
dos Bálcãs sob diversos enfoques, na tentativa de registrar posicionamentos
locais e globais. Seja para representar a ruína de um projeto socialista ou a
negação da alteridade das etnias e religiões na região, muitos filmes ajudaram
na visualização do estado de coisas. Em 1995, o mais premiado cineasta dos
Bálcãs causou polêmica ao mostrar em seu Underground: mentiras de guerra
uma épica desenrolada entre a Segunda Guerra e o início da Guerra da
Iugoslávia, em Belgrado. Kusturica tentou iluminar a história da Iugoslávia
livrando-a de proselitismos, contudo, o filme pelo qual será mais conhecido foi
acusado de propagandístico, ainda que recorresse ao surrealismo hiper-realista
para representar o que não podia ser racionalmente explicado, ou mesmo que
a relação entre o real e o absurdo, tão característica do seu cinema,
estabelecesse uma ligação com a guerra e a insanidade, sintetizada no conflito
entre irmãos. Underground marca, de certo modo, a expiação da ruína de um
país e o encerramento de um ciclo na obra do cineasta, que deixa de ser
essencialmente iugoslava.
Palavras-chaves: Guerra e cinema, Emir Kusturica, Underground

1

Professora Assistente do Departamento de Letras Modernas da FCL-Assis.
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1. O cronista da Iugoslávia
No intervalo que compreende sua estreia como diretor no longa Você se
lembra de Dolly Bell? (Emir Kusturica, 1981) até Our Life (Emir Kusturica,
2014), segmento do recente filme coletivo Words with Gods, seis longas do
diretor sérvio foram premiados nos maiores festivais de cinema do mundo.
Embora isso não possa dizer muito, ajuda a formar um currículo respeitável,
capaz de atravessar as transformações do país natal com status de projeção
internacional. A filmografia de Kusturica diz muito sobre o que podia ser
essencialmente iugoslavo, até certa altura, sobretudo pela escolha dos temas,
dos espaços e das relações com a história, assim como estabelece novas
perspectivas para o olhar do cineasta a partir dos novos rumos que o
sentimento nacional passou a incorporar nos Bálcãs.
Após o curta Guernica (Emir Kusturica, 1978), o diretor realizou dois
filmes para a TV iugoslava: As noivas estão chegando (Nevjeste dolaze, 1978)
e Bar Titanic (Bife Titanik, 1979), este último baseado no romance do prêmio
Nobel Ivo Andric 2. Algumas marcas de Kusturica estão antecipadas nessas
produções, como o foco voltado para as pessoas comuns, para o rés do chão
da sociedade e para os problemas dessa gente. Nota-se, ainda, o
desenvolvimento das tramas baseadas no desvelamento das relações de poder
e na vingança – o realismo das imagens consegue absorver e representar a
atmosfera imaginária dos episódios. Para Eduardo Valente, os primeiros filmes
de Kusturica
São trabalhos que beiram o surreal embora absolutamente "realistas"
na encenação. O que talvez venha a ser uma das mais conhecidas
2

A trama do romance publicado em 1950 retrata a agonia do proprietário judeu de um pequeno
bar em Sarajevo e o desenvolvimento da personalidade brutal de um jovem fascista. Produto
de circunstâncias específicas da Segunda Guerra, o livro descreve a situação em Sarajevo no
início do conflito, antes da remoção dos judeus para os campos de extermínio, quando alguns
membros do movimento fascista Ustasha se adiantaram e passaram a perseguir judeus,
extorquindo-lhes dinheiro ou joias, inclusive para colocar famílias para fora do país. No
romance, Mento Papo é o proprietário do pequeno bar Titanic e representa dignamente uma
espécie de dissidente da comunidade sefardita de Sarajevo. O jovem fascista Stjepan Kovic,
por sua vez, vive da imagem que projeta de si mesmo, construindo uma personalidade muito
perigosa. A insatisfação de Kovic é atraída pela vulnerabilidade de Papo. O resultado é a
agressão compensatória. O filme de Kusturica investe no conflito entre o judeu Papo, sua
namorada católica e o jovem muçulmano Kovic que se juntara às fileiras colaboracionistas dos
Ustachi para adquirir algum status, disposto a tudo, inclusive espoliar Papo, que não tem nada,
como qualquer um naqueles dias. Matando Papo, Kovic entende que ele mesmo não seria
ninguém.
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características de Kusturica: trabalhar de tal forma a materialidade da
vida do dia a dia que consiga captar o quanto de magia e surrealismo
está embutido nesta. (VALENTE, 2001, p. 1)

Por trás das imagens delirantes, os filmes seguintes potencializam as
críticas à sociedade iugoslava (ao caráter do socialismo, às dificuldades
materiais) e aprofundam a reflexão sobre as relações familiares e,
especialmente, sobre o papel masculino nelas, seja por meio da perda da
inocência na passagem da infância à idade adulta, seja pela expressão dos
desafios da paternidade ou dos conflitos fraternos. As personagens criadas por
Kusturica manifestam falhas e acertos com intensidade, como se tivessem a
função de exprimir a delícia e a desgraça do humano.
Quando papai saiu em viagem de negócios (Otac na sluzbenom putu,
Emir Kusturica, 1985) 3 traz a primeira Palma de Ouro ao diretor. Embora tenha
realizado um sensível relato de um período marcado pelo totalitarismo que se
opunha a outra forma do mesmo sistema, o filme também comporta uma
perspectiva cuidadosamente localizada na vida de uma família comum e na
visão de um menino apaixonado por futebol, que vive a transição para a
adolescência. Como se fosse uma crônica, a visão subjetiva do protagonista
nos oferece um panorama de seu drama interior e, ao mesmo tempo, provoca
a reflexão sobre as escalas micro (familiar, individual, psicológica) e macro
(histórica, social).
Muitos consideram Underground: mentiras de guerra (Podzemlje: bila
jednom jedna zemlja, Emir Kusturica, 1995) a obra-prima do diretor. Segunda
Palma de Ouro, o filme traz o peso da responsabilidade ao retomar a questão
iugoslava, desta vez numa perspectiva temporal mais ampla e, especialmente,
num período no mínimo delicado devido ao conflito que dividiu o país,

3

O filme, roteirizado por Abdulah Sidran, é ambientado na Iugoslávia durante o chamado
período do Informbiro (1948-1955), nome iugoslavo para o Cominform (abreviação de
Communist Information Bureau), que compreendeu a ruptura entre os líderes da Iugoslávia
(Josip Tito) e União Soviética (Josef Stalin), até a reaproximação das nações nos meados dos
anos de 1950. Esse período foi caracterizado por muita repressão na Iugoslávia, banida do
Cominform, inclusive pelas deportações dos simpatizantes soviéticos (portanto, stalinistas e
anti-titistas) para o campo de trabalho de Goli Otok, situação que se abate sobre a família do
menino Malik, no filme de Kusturica. O pai é deportado por obra de sua amante, graças à
denúncia do cunhado. A história de crescimento e experiência vem mostrada no ponto de vista
do garoto cuja infância é pontuada pelo sonambulismo e para quem a mãe conta que o pai
havia feito apenas uma viagem de negócios.
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coincidente com a época da idealização e realização da obra, cujo subtítulo na
língua original (“era uma vez um país”) tem um caráter de fabulação, de
manifestação de tradições ficcionais, de memória afetiva dessas tradições.
Underground se divide em três partes (Guerra, Guerra Fria e Guerra) e tem
como ponto de partida a crônica quase absurda sobre dois amigos e seus
percursos a partir de 1941 em Belgrado. A Iugoslávia está imersa na Segunda
Guerra, e temos uma visão privilegiada dos acontecimentos pelo olhar dos
protagonistas Marko Dren e Petar Popara (apelidado Srni), ambos apaixonados
pela bela atriz Natalija.
Após quebrar a resistência iugoslava, as forças nazistas ocuparam e
desmembraram o Reino da Iugoslávia em 1941. No filme, Marko e Srni passam
a atuar clandestinamente como ativistas cuja missão é roubar armas alemãs e
posses da elite da cidade para transferi-las às guerrilhas partisanas que
combatiam sobretudo na fronteira. Contudo, Srni descobre que muitos dos
ativistas desviavam material para benefício próprio, configurando um dos
muitos tipos de corrupção em contexto de guerra. Quando Marko e Srni são
identificados como perigosos por um boletim nazista, Marko resolve levar seu
irmão Ivan, a esposa grávida de Srni, Vera, e muitos outros para um refúgio
subterrâneo, a adega da casa do avô. Vera dá à luz um menino, Jovan, e
morre.
Três anos depois, um espetacular confronto com os alemães,
envolvendo Natalija e seu interesse em curar o irmão faz Srni ser preso e
torturado, em seguida resgatado por Marko, para logo depois se recuperar no
refúgio subterrâneo. Marko e Natalija permanecem do lado de fora. Em 1944,
os aliados chegam, Marko participa das comemorações da libertação e vai
subindo cada vez mais no Partido, com Natalija ao seu lado. Enquanto seus
compatriotas ainda permanecem escondidos, já durante a Guerra Fria, nos
anos de 1960, Marko se torna um dos conselheiros mais próximos de Josip
Tito. Marko forja toda uma situação, visitando os amigos no subterrâneo com
simulações de agressão e perseguição; com suas mentiras ele pede a Srni que
permaneça ali, na adega, aguardando e ganhando forças para a batalha final.
Além disso, Marko forja a permanência da guerra com sirenes e traquitanas,
enquanto supervisiona a fabricação de armas pelos refugiados no subsolo,
acrescentando horas aos dias e fazendo parecer que se passaram quinze anos
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após o início da Guerra, quando na verdade são vinte. Lá fora Marko
enriquece, e começa a ser rodado um filme baseado nas suas memórias.
No casamento de Jovan, filho de Srni, no refúgio, a relação entre Natalija
e Marko é revelada. Numa atmosfera dramática, parecida com a da prisão de
Srni pelos alemães, dado o índice surreal das imagens, o tanque construído
pelos refugiados abre uma passagem para a superfície. Srni decide sair para
combater o que pensava ainda ser a Segunda Guerra Mundial. Quando
emerge do underground, depara-se com o set de filmagem que rodava
justamente a cena de sua prisão e, sem nenhuma noção de passagem do
tempo, mata os atores que desempenham papéis de nazistas. Marko e Natalija
fogem através dos túneis que ligam as capitais da Europa e Jovan se afoga no
Danúbio perseguindo a imagem da sua mulher.
Passados alguns anos, depois da morte do marechal Tito, estoura a
guerra civil na Iugoslávia. Ivan, o irmão de Marko, estava em um hospital
psiquiátrico e volta ao seu país pela rede de túneis para reencontrar Srni, que
dirige um comando militar, e o irmão, que continua no tráfico de armas. Ivan
ataca Marko e, convencido de tê-lo matado, se suicida. Marko e Natalija são
criminosos procurados internacionalmente, são reconhecidos por membros do
grupo de Srni e justiçados. Srni, que dá a ordem para tal, vive desconectado da
realidade, porém se arrepende do que fez ao velho amigo. No final
marcadamente surreal, todos os personagens (os vivos e os mortos) se
reencontram no casamento de Jovan, numa curva do Danúbio, sobre um
espaço com formato do mapa da Iugoslávia, destacado da terra firme e à
deriva. Quase felliniana, la nave va...
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Figura

1:

A

“ilha”

da

sequência

final

de

Underground.

Fonte:

<http://www.dhennin.com/kusturica/v2/polemique_en.html>

Enquanto isso, Ivan toma a palavra e, sem a gagueira e a postura que o
marcou como personagem, começa a contar a história, assumindo o posto de
narrador:
Aqui, ergueremos novas casas de telhados vermelhos com chaminés
onde cegonhas farão ninho. Suas portas se abrirão para nossos
amados hóspedes. Seremos gratos ao solo que nos alimenta, ao sol
que nos aquece, aos prados que nos lembrarão de nossa terra natal.
Será com dor, sofrimento e alegria que lembraremos de nosso país,
ao contarmos aos nossos filhos as histórias que começam assim: Era
uma vez um país...

Esta última frase havia iniciado o filme, e neste final toma outro sentido,
renovado e renovador. Antes dos créditos do filme, vemos o mesmo tipo de
cartela que marcava outros pontos, agora com a frase: “Esta história não tem
fim”. A suposta reunião dos personagens/atores na última cena e no espaço
destacado da realidade supõe uma continuação imaginária em outros
parâmetros, talvez ainda mais surreais que os da trama de Underground,
dadas as novas condições.
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2. A capacidade de tornar as coisas insustentavelmente leves
No momento histórico em que seu país natal se desintegrava, Emir
Kusturica aposta num filme épico, em todos os sentidos – a versão original,
divulgada pela TV sérvia como minissérie, tem cerca de cinco horas de
duração. A trama tenta unir as pontas da História, começando pela Segunda
Guerra e terminando com o conflito dos anos de 1990, sem fazer um panorama
histórico, investindo numa representação onírica ou insana, necessária para a
matéria que lhe serviu de base, a saber, as causas dos conflitos ditos étnicos,
religiosos, mas sobretudo econômicos, que pouco podem ser explicados por
meio de uma perspectiva racional, uniforme ou unificadora, assim como não se
pode falar em conflito fraternal sem estabelecer um paradoxo, exatamente
como podemos tentar descrever os conflitos que envolveram o povo dos
Bálcãs.
Kusturica procurou iluminar episódios da história da Iugoslávia sem os
holofotes da propaganda e sem bolchevismo, embora tenha buscado a imagem
épica. O efeito foi, no entanto, bem diferente: acusado de propaganda prósérvia, entre outras querelas movidas por partidários do separatismo, como a
tese da mistificação exagerada, o filme ainda hoje é visto com certa ressalva
por quem não foi nem é capaz de entender a posição do diretor, francamente
empenhado em denunciar, ainda na década de 1990, o nacionalismo nas
províncias iugoslavas como sucessor do colaboracionismo nazista, assim como
o papel das nações europeias na fragmentação da Iugoslávia. Para Kusturica,
o conflito na Bósnia, na altura de 1992, especificamente o enfrentamento entre
muçulmanos e sérvios, não passava de um conflito fabricado pela falência
europeia, surgido “dos escombros dos impérios caídos” (KUSTURICA, 1992).
Além disso, o diretor chegou a declarar que havia escolhido viver, em qualquer
lugar do mundo, “sob a bandeira iugoslava”, como poucos que também
pensavam assim, numa escolha que os fazia sentir livres naquele momento,
como os personagens sobre a ilhota “que, ao final de Underground, se destaca
do resto.” (KUSTURICA, 1998)
Os detratores das alentadas posturas que o cineasta teria assumido
quase fizeram desaparecer as qualidades estéticas do filme de 1995, numa
espécie de censura que respingou por toda a filmografia do diretor. Assim,
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pouco se fez no sentido de rever o grau de parcialidade das críticas envolvendo
história política e de valorizar a análise das imagens do ponto de vista estético.
Kusturica estava mais interessado no enaltecimento das emoções, e pouco
afeito à demonstração de razão, o que livra seu filme de uma proposta de
leitura da história iugoslava. Por isso estão presentes no filme a loucura
representada na ambição, a festa que comemora todo e qualquer
acontecimento, o riso, as lágrimas e as paixões, tudo de modo desmedido. O
quadro oferece uma alternativa surreal e acertadamente exuberante para os
exageros cometidos pelo racionalismo, incapaz de interpretar a história. Nesse
sentido, o diretor respeita a herança felliniana e vangloria uma carnavalização
purificadora, no sentido bakhtiniano.
Se Underground pode ser visto como crítica à manipulação de um povo
e de sua história (pela metáfora da prisão no subterrâneo e da privação que as
pessoas sofrem de participar dos acontecimentos na superfície), essa
dimensão é válida tanto para o comunismo iugoslavo quanto para qualquer
outro regime ou território. A universalidade do filme reside nisso. Contudo, para
guardar a particularidade e mantermos uma visão adequada, FRANÇA (2003,
p. 178-179) nos sugere elementos para uma revisão de perspectivas: no
momento em que se rompe a fronteira entre as duas dimensões, ou quando os
prisioneiros voltam para a superfície, do ponto de vista do subterrâneo, Marko e
Nalalija são traidores, Srni é herói, o nazismo ainda é o inimigo contra o qual se
luta, “os eslavos são o mesmo (a diferença interna é banida)”; em
contrapartida, na perspectiva da superfície, Marko é traidor, Nalalija e Srni são
heróis, o nazismo não existe e “os eslavos são a alteridade (a diferença os
constitui)” – contudo, todos vivem o (novo) estado de guerra e, no final,
compactuam com a farsa de dançarem juntos sobre um pedaço de terra, como
se marcassem definitivamente a sua alteridade. Nas palavras de FRANÇA
(2003, p. 179), “a farsa é o enunciável que desconstrói a terra iugoslava
enquanto unidade histórica fundada no comunismo”.
Essa

desconstrução

revela-se

como

poderosa

capacidade

de

relativização da micro-história de um contexto prestes a se transformar. Assim,
a trama não poupa ninguém, no sentido de não responsabilizar somente o
personagem Marko pela vilania, pela malandragem, pela manipulação e pela
mentira. Todos os personagens atuam e compactuam para viver uma espécie
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de alegoria carnavalizada pelas sequências do filme, até o final, quando
parecem se preparar para uma nova farsa. Ao invés de mitificação excessiva,
como acusaram alguns críticos, o filme de Kusturica se aproveita dos mitos
(incluindo aqueles alimentados pelas imagens de arquivo) para transformá-los
num imenso artifício. As “mentiras de guerra” revisitadas por Underground
constroem, nessa perspectiva, uma grande mentira exorcizante, única forma de
sobreviver ao caos que, no mesmo ano de lançamento e premiação de
Underground, produziu o genocídio de Srebrenica.
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Contemporaneidade na metrópole: aproximações
cinematográficas entre Azul é a Cor Mais Quente e Medianeras
Ana Carolina Felipe CONTATO 1 (UEL/Pitágoras)

Resumo:
O cotidiano, em suas mais variadas nuances tediosas, solitárias e angustiantes
é protagonista de duas recentes obras cinematográficas. No argentino
Medianeras (2011), o diretor Gustavo Taretto exibe a vida de Martín e Mariana,
dois solitários na superpovoada Buenos Aires. Em Azul é a Cor Mais Quente
(2013), a vida de Adèle se desenrola em três morosas horas, refletindo a
inércia da protagonista ante a vida. Este artigo propõe uma aproximação entre
as duas películas por meio da temática, elementos imagéticos e sonoros.
Apoia-se nas concepções teóricas de Kevin Lynch, na conceituação de massas
de Jean Baudrillard, na representação do sujeito alterdirigido apresentado por
David Riesman e nos elementos cinematográficos em si, propostos por Laurent
Jullier e Michel Marie.
Palavras-chaves: Medianeras, Azul é a Cor Mais Quente, cinema alternativo.
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1.

Medianeras e uma Buenos Aires árida

A cidade, entendida como espaço urbano dotado de edificações em que
coabitam milhares – e muitas vezes milhões – de pessoas, é tema de inúmeras
obras cinematográficas. Protagonista em Medianeras, a cidade de Buenos
Aires serve de pano de fundo para a narração de duas histórias e, ao mesmo
tempo, delas faz parte.
“As separações familiares, o excesso de TV por cabo, as faltas de
comunicação e de desejo, a apatia, a depressão, os suicídios, as neuroses, os
ataques de pânico, a obesidade, a tensão muscular, a insegurança, a
hipocondria, o estresse, o sedentarismo são culpa dos arquitetos e
empresários da construção”. A frase proferida por um dos personagens cuja
história conhecemos ao longo do filme mostra a forma como os grandes
conglomerados urbanos têm se tornado ambientes de clausura. Kevin Lynch,
autor de A imagem da cidade afirma que “precisamos de um ambiente que não
seja simplesmente bem organizado, mas também poético e simbólico”
(LYNCH, 1960, p. 132).
Em Buenos Aires, a poética e o simbolismo parecem ter sido deixados
de lado em favor da construção desenfreada de prédios sem nenhuma
coerência estética; ao menos é o que Medianeras nos mostra nas cenas
iniciais. As tomadas em plano aberto apresentam uma cidade imensa,
desordenada e cinza – tom predominante em boa parte da película. As cenas
em contra plongée destacam a monstruosidade dos edifícios acompanhadas
pela trilha sonora instrumental, melancólica. Os guindastes dão a certeza de
que mais prédios vêm para dar abrigo a mais pessoas. Curiosamente, nenhum
ser humano é visto no início do filme, dando ao espectador a impressão de que
a cidade não é verdadeiramente habitada, mas desprovida de significados e
laços afetivos com seus moradores; o uivo do vento – como se ouve no deserto
– acompanhando a trilha sonora corrobora com a imagem construída de uma
cidade despovoada.
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Imagens 1 e 2 – sequência inicial de Mediaeras
Martín, o narrador-personagem, é um criador de web sites que vive em
uma quitinete de quarenta e poucos metros com apenas uma janela. Esta
sensação claustrofóbica faz parte do cotidiano dos habitantes de Buenos Aires;
a falta de janelas é uma determinação da prefeitura e, para escapar, muitos
abrem buracos irregulares nas paredes laterais, chamadas medianeras – que
dão nome ao filme.
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Imagem 3 – Janelas abertas irregularmente nos edifícios de Buenos
Aires
Ele, entretanto, se conforma com seu “pulmão sem ar” durante boa parte
da história e passa seus dias em frente ao computador, já que tem ataques de
pânico em contato com outras pessoas. Seu psiquiatra lhe receita (além dos
diversos antidepressivos e ansiolíticos) que comece a sair de casa para
fotografar a cidade, retomando uma vida social, buscando a beleza onde,
segundo ele, aparentemente não há. Por meio de seus registros, começamos a
ver uma cidade colorida, arborizada, romântica.
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Imagens 4 e 5 – Martín tenta curar suas fobias por meio da fotografia
Mariana, a terceira protagonista, é arquiteta há dois anos, mas ainda não
construiu nada. O término de um relacionamento de quatro anos a fez se
mudar para uma “caixa de sapatos” – um modo portenho de se referir à
quitinete. Um cigarro com longa cinza entre os dedos quando de sua primeira
aparição mostra a apatia na qual se encontra. O fato de ser arquiteta nos
aponta uma manobra do autor para dar ênfase às construções da cidade.
Mariana as observa e julga. Por detrás de sua janela, vê um garotinho andando
de bicicleta em uma minúscula sacada, para frente e para trás, sem poder fazer
uma curva, sem poder pedalar, sem poder de fato, andar de bicicleta. Sua
única companhia são os bonecos das vitrines que decora: com eles ela chora,
conversa e faz sexo.
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Imagem 5 – menino anda de bicicleta na sacada
As sequências entrecortadas do cotidiano de Martín e Mariana imergem
o telespectador em suas vidas e as entrelaça sem mesmo que isso se dê no
plano fílmico. Mariana é aficionada por Onde está Wally, livro que tem desde os
14 anos e que guarda uma página sem solução: Wally na cidade. Ela revela
que seu pânico de multidões (característica que tem em comum com Martín) se
deu graças à obra, cujo objetivo é encontrar um personagem no meio de
centenas.
O que no filme é chamado de multidão é identificado por Jean
Baudrillard por massa. Em seu À sombra das maiorias silenciosas: o fim do
social e o surgimento das massas ele afirma que a massa tudo absorve e nada
refrata; é inerte, amorfa, não representa classe alguma, é, enfim, o retrato do
povo apresentado em Medianeras. Wally, perdido em meio à massa, desperta
especial interesse em Mariana, que o retoma ao longo de todo o filme.
Martín, que evita a todo custo se embrenhar na multidão vive por
intermédio do computador. “A internet me aproximou do mundo, mas me
distanciou da vida”, afirma ele. Tudo o que pode fazer por meio da rede o
coloca prostrado em frente à tela, uma representação do sujeito alterdirigido
apresentado por David Riesman em seu A multidão solitária.
O afrouxamento das relações interpessoais e a consolidação das
tecnologias de comunicação de massa foram alguns dos responsáveis pelo
crescimento deste tipo de população. Riesman aponta o caráter social como a
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parte do caráter que o indivíduo compartilha com um grupo significativo de
pessoas, sendo o sujeito alterdirigido o mais recente em sua escala
comparativa. O alterdirigido é justamente o sujeito ansioso que por viver em
grandes metrópoles se sente ao mesmo tempo em casa e no completo
estranhamento. Neste contexto, tudo se torna passível de consumo, até
mesmo

as

relações

amorosas.

Perdidos,

os

alterdirigidos

buscam

direcionamento e aprovação na mídia e, mais recentemente, na internet – as
redes sociais e os virais são sintomas desta realidade. Por vezes, os indivíduos
se veem por tanto tempo imersos na realidade virtual que se esquecem de
como é se relacionar em primeira instância, na esfera física.
Martín já não sabe mais agir diante das mulheres. É tímido, conhece a
moça que passeia com a sua cadela, faz sexo com ela, mas é incapaz de
manter um diálogo; ela some de sua vida sem mais explicações sem que ele,
no entanto, pareça se preocupar. Os relacionamentos fugazes dos seres
alterdirigidos parecem ter inspirado também o comportamento de Mariana.
Ela, que anteriormente trabalhava como guia de visitas em um edifício,
torna-se fóbica diante dos elevadores e prefere subir e descer degraus, não
importando a quantidade. Certo dia, após subir as escadas que a levavam ao
oitavo andar onde se encontrava sua caja de sapatos, Mariana ouviu as tristes
notas de um piano; seu novo vizinho era músico e, como afirmam Laurent
Jullier e Michel Marie, “nada como um instrumento solo para enfatizar a
solidão” (JULLIER e MARIE, 2009, p. 23). Sua música a irrita até às raias da
loucura, mas o piano mostra ao espectador que sua irritação na verdade é
reflexo da vida medíocre que leva; cigarros e manequins de vitrine são os
únicos companheiros dos quais ela dispõe.
O efeito clipe, em que os sons dão ritmo e sentido à cena, é
constantemente percebido ao longo da película, não apenas nos solos de
piano, mas quando dos ruídos da rua, sempre lotada e, estranhamente, sempre
distante e desconhecida.
Martín e Mariana se encontram diversas vezes pela cidade, mas não se
conhecem, não se entreolham, a multidão é grande demais para que possam
se reconhecer. Chegam a estar lado a lado quando começam, juntos, a nadar,
mas até mesmo a piscina é superlotada e a sensação claustrofóbica que os
domina é constantemente reforçada.
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Uma saída para a clausura (especialmente a mental) são as janelas
abertas ilegalmente nas medianeras, “que permitem que alguns milagrosos
raios de luz iluminem a escuridão em que vivemos”, declara uma Mariana mais
esperançosa. Esperançosa e contraventora, já que mesmo contrariando as
medidas de planejamento urbano, ela abre um buraco em sua parede para que
a esperança entre. Não muito subliminarmente, a palavra Hope está
estampada em letras garrafais na medianera em questão. Martín faz o mesmo
e, pela primeira vez, uma música com letra é escolhida como trilha.
Não por acaso, os dois estão escutando rádio quando a canção começa
a tocar; os apartamentos ensolarados ecoam uma letra que trata de amor
verdadeiro e Mariana, ao sair à sua nova janela, tem uma seta apontada para
si com os dizeres “tudo o que você está procurando” e Martín a fita enquanto
ela a vê dentro de uma cueca escrita “absolut joy”; é que além de abrigar
janelas ilegais, as paredes laterais portenhas servem para a pintura de
anúncios publicitários dos quais o diretor se vale para mostrar os novos rumos
do filme que já se encaminha para os atos finais.
Embora se encontrem ao final (ele vestido como o Wally que tanto
fascínio causa nela) Medianeras não se comporta como um romance
convencional e a cidade de Buenos Aires é constantemente exposta com todas
as suas fraturas, cabos, andaimes e falta de uma arquitetura planejada. A
incomunicação gerada – ironicamente – com toda a tecnologia informacional
disponível é tratada não apenas por meio das tomadas imagéticas, mas
enfaticamente através do discurso das personagens principais. “Quando vamos
ser uma cidade sem fio? Que gênios esconderam o rio com prédios, e o céu
com cabos? Tantos quilômetros de cabos servem para nos unir ou para nos
manter afastados, cada um no seu lugar?”.

2.

Azul é a cor mais quente: o tédio do cotidiano

Analogamente à primeira película abordada, La vie de Adéle (título
original em francês, direção de Abdellatif Kechiche) de 2013, coloca a
protagonista Adéle (Adéle Exarchopoulos) em situações cotidianas: refeições e
atraso ao tomar o ônibus para a escola são explorados em longas sequências
que tomam boa parte das três horas de filme.
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Imagem 6 – Adéle e sua família fazem as refeições calados assistindo à
televisão
Embora haja um relacionamento amoroso entre ela e Emma (Léa
Seydoux), a temática do filme é ulterior ao romance ou à homossexualidade,
pois a apatia da protagonista diante da vida fica evidente por meio da
morosidade das cenas, de sua latente depressão e da fotografia com tons
predominantemente frios e azulados, exteriorizando a melancolia de Adéle.

Imagem 7 – Adéle e Emma se cruzam na rua pela primeira vez
Em contrapartida, a tradução do título para o português ressalta que
para a personagem, azul torna-se uma cor quente à medida que se descobre
sexualmente atraída por outra mulher cujos cabelos tinge desta cor – ao longo
da película, Emma volta ao louro natural, mas a fotografia permanece azulada,
do mesmo tom de sua personalidade de Adéle.
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Imagens 7,8,9,10,11,12,13 e 14 – os tons de azul acompanham a protagonista
ao longo de toda a película
Partindo do pressuposto de Jullie e Marie (2009), para quem nenhum
ponto de vista é neutro, observa-se que há uma série de planos em que o
estado de ânimo da personagem é refletido tanto pelo cenário quanto pela
fotografia; Adéle é a personificação do sujeito alterdirigido proposto por
Riesman – tal qual são Martín e Mariana – desapegada da tradição, desprovida
de historicidade, emocionalmente vazia e oprimida.
As protagonistas da película francesa são enquadradas em sucessivos
primeiros planos e sem qualquer maquiagem, no intento de transformar a obra
em um formato que beira o docudrama ou uma biografia fictícia. “A câmera
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estava sempre muito próxima do nosso rosto. Era apenas você, sua carne e
seus sentimentos lá expostos” 2. Embora esta seja apenas a primeira parte de
uma trilogia cujas sequências ainda não foram lançadas, é razoável afirmar que
a trama tenha como temática principal as frustrações cotidianas de uma
adolescente e, embora possa soar maçante, trata-se de uma viagem
introspectiva e psicológica para o espectador. “Tudo o que acontece de ruim na
vida de Adèle é a vida” 3.
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Realidades ficcionais: a relação entre dados e imagens na
produção do curta-metragem “O Herói do Lixo”
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Resumo:
O presente trabalho procura abordar as relações estabelecidas entre alguns
estudos teóricos acerca da profissão de catadores de lixo no Brasil e a produção
do curta-metragem “O Herói do Lixo”, gravado em 2014 e atualmente em fase
de pós-produção. O referido curta-metragem apresenta, em seu roteiro, a
história de um catador que procura sobreviver em meio às agruras e dificuldades
de sua condição, e a produção deste filme se baseou em estudos sociológicos
sobre as características desta classe trabalhadora, quase invisível aos olhos da
sociedade, mas que desempenha um papel fundamental em relação ao meio
ambiente. As imagens do filme serão confrontadas com dados acerca de
catadores de lixo no Estado de Goiás e em outras regiões do país, buscando
através de uma análise semiótica e sociológica associar os elementos fílmicos
com as informações obtidas em alguns estudos publicados sobre este ofício.
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Todo projeto cinematográfico, via de regra, segue algumas etapas de
produção fundamentais para sua viabilização, que são: pré-produção, produção
e pós-produção, tendo momentos distintos para cada uma. A partir disto, neste
trabalho, procuraremos nos concentrar principalmente nas duas primeiras fases
supra-elencadas, buscando relacioná-las com o contexto sobre o qual a
produção em questão se propõe a apresentar e problematizar. Antes de
adentrarmos nos pormenores desta produção fílmica a ser analisada, vale
ressaltar que trata-se de uma obra ficcional mas que, pelas temáticas
abordadas, guarda forte vínculo com a linguagem documental, mesmo porque,
como veremos ao longo do trabalho, vários dados reais foram utilizados para a
escrita do roteiro deste filme. Sendo assim, iremos iniciar este estudo
apresentando a sinopse de “O Herói do Lixo”, filme curta-metragem sobre o qual
nos deteremos ao longo das próximas páginas.
A história é narrada em primeira pessoa, variando temporalmente entre
presente e flash back, e contada pela visão de um catador de recicláveis,
conhecido simplesmente como catador de rua ou catador de lixo, que vive quase
sem contato humano, trabalhando no ambiente de um lixão, e mostra o quanto
a invisibilidade deste ser humano é condicionada pela sociedade. Na trama,
inclusive, em nenhum momento este personagem é nomeado, estratégia
elaborada a partir do roteiro para reforçar a ideia de que o mesmo pode ser
qualquer um, potencializando sua inexistência social. No meio deste contexto,
sempre está ao seu lado seu amigo confidente, chamado “Neguim”, um simples
cachorrinho vira-latas, reforçando ainda mais a desumanidade das condições em
que o catador vive. Ao longo do roteiro, flashes de seu passado são também
apresentados aos espectadores, demonstrando sua trajetória cheia de
percalços, como a morte prematura da mãe, prisões e fugas, denotando sua
condição social de marginalidade.
Contudo, o personagem não demostra nenhuma raiva ou repúdio ao ser
humano: apenas aceita sua condição, com o sonho de ser reconhecido. Esse
possível reconhecimento chega pelas mãos de pessoas “simpáticas”, que o
ajudam no momento em que sofre um acidente de bicicleta e o nomeiam como
“O Herói do Lixo”. Ele é levado para atendimento hospitalar, mas no retorno para
casa aparenta não estar recuperando a saúde, embora o próprio personagem
não perceba isso. Ao final do curta-metragem, descobrimos que nosso
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protagonista é vítima de traficantes de órgãos que lhe retiram um rim, deixandoo em situação irremediavelmente fatal.
O roteiro e produção geral deste audiovisual ficou a cargo de Wesley
Martins, também responsável por dar vida ao personagem título do filme. Já a
direção ficou sob responsabilidade de Saulo Dallago, num trabalho bastante
alinhado com as demandas da produção e as ideias sugeridas pelo roteiro e
storyboard do curta-metragem. Na produção do roteiro, alguns estudos sobre as
condições de vida e trabalho de catadores foram utilizados, além de, como parte
da pré-produção, visitas à possíveis locações, verificação de melhores horários
para filmagem em cada uma das locações, ensaios com equipe, cálculo do
tempo gasto para filmagem em cada locação (ida, montagem e desmontagem
de equipamentos e volta), produção de storyboard e roteiro técnico. É importante
ressaltar que toda equipe técnica e de apoio ao filme, além de elenco
coadjuvante e/ou de figuração, foi formada por voluntários, que com seu trabalho
e pré-disposição tornaram possível a realização deste projeto.
Ilustraremos aqui alguns detalhes imagéticos do filme por meio do
storyboard, ou seja, uma sequência de desenhos feitas na fase de planejamento.
Tais ilustrações destacam à lista de planos básicos e que levam ao entendimento
total do filme. Harris Watts cita, em relação ao storyboard, que “em geral você
precisa de apenas um desenho por tomada. Se for um plano contínuo, faça mais
desenhos para abranger toda a tomada ou desenhe apenas o momento-chave”
(WATTS, 1999, p. 23).
Em relação ao contexto propriamente dito dos catadores de lixo no Brasil,
no estudo realizado por Gonçalves et al. (2013), a partir de entrevistas com
catadores da cidade de Ipameri-GO, todos afirmaram ingressar na atividade
devido à falta de oportunidades. Antes da atividade no lixão os catadores
trabalhavam em subempregos, e o desemprego, a necessidade de sustentar os
filhos ou a enfermidade de parentes mais velhos em geral são causas apontadas
para o início da atividade como catador. Percebe-se nos discursos apresentados
que a falta de oportunidades constitui um elemento fundamental para
direcionamento ou permanência das pessoas nessa atividade. Neste sentido, a
elaboração do roteiro buscou destacar a condição do personagem do curta,
demonstrando sua orfandade precoce, além de passagens por prisões na
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adolescência e vida adulta, caracterizando-o como ex-presidiário e, portanto, um
ator social excluído e carente de oportunidades profissionais dignas.
Já na infância, ainda sem entender ao certo o que acontece ao seu redor,
o protagonista tem uma vida de pouco sustento, mas de muito carinho e atenção
por parte de sua mãe. A fatalidade do assassinato de sua progenitora
desencadeia uma visível falta de proteção e sentimento de abandono do
personagem.
Na composição das cenas ao longo do storyboard, as Cenas 4 e 5
remetem a este contexto de exclusão formado a partir de experiências prisionais
do protagonista. Na cena 4, a identificação de uma prisão de detenção juvenil e,
em seguida, a fuga do personagem. Importante destacar que, na realização das
filmagens, a produção e direção optaram por realocar a casa de detenção para
uma prisão agrícola, mudando então a locação previamente planejada do
personagem pulando um muro para a imagem do personagem num ambiente
rural, pulando uma cerca e correndo por uma estrada de terra erma. Já na cena
5, a realização das filmagens manteve-se bastante próxima àquilo indicado pelo
storyboard, com o personagem entrando numa cela e a imagem de seu rosto por
trás de grades.

Ainda segundo Gonçalves et al. (2013), todos os catadores ressaltaram
que apesar da dignidade encontrada em profissões anteriores, os ganhos
financeiros com a atividade de catação são bem maiores, além de possuírem
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maior liberdade quanto ao cumprimento de horários. Quanto a este aspecto, a
fala do personagem no filme, relatada na Cena 6 do storyboard, ilustra bem a
posição do mesmo em relação ao fato de não possuir “patrão” ou “chefe”.
Vejamos a fala:
“Hoje eu não vou trabalhar neguim. Sou patrão de mim mesmo e sempre
vou ser. Tudo que eu tenho é de lá. Umas coisas boas. Outras nem tanto.” (Cena
6)

Como podemos acompanhar a partir do storyboard, a cena se passa
enquanto o personagem se alimenta, conversando e sendo observado por seu
cão. Nos detendo um pouco mais nesta fala, o protesto do protagonista contra
uma possível retirada do direito do mesmo ir até o lixão parte de informações da
própria legislação brasileira atual, uma vez que:
A legislação ambiental brasileira não permite o trabalho de catadores
nos aterros sanitários e muito menos a sua habitação nesses locais [...]
Entretanto, a retirada dos catadores das chamadas linhas de “catação”,
ou seja, dos locais a céu aberto onde os caminhões depositam o lixo,
é contraditória ao desejo de muitos catadores (RIOS, 2008, p. 59).

Mesmo com esta proibição o personagem se arrisca a continuar a busca
pelo seu sustento no lixão. Isso é exibido na cena 9, onde ele, após um período
de espera, percebe que não há naquele momento nenhuma fiscalização e corre
para procurar materiais.
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As cenas 1 e 2, que demonstram a ambientação interna da moradia do
“Herói do lixo”, foram realizadas de forma a detalhar o mosaico de objetos
diversos no barracão do protagonista, demonstrando que, assim como afirma na
fala anteriormente, tudo que ele possui vem do lixo. Desde o recipiente utilizado
para realizar suas refeições, até sua cama/sofá, além da bicicleta, fundamental
para o desenrolar do roteiro.

A bicicleta representa uma reviravolta. Em termos de sequencia das
cenas, procura “arejar” o filme, amenizando por instantes a situação difícil do
protagonista e descansando o espectador. Expõe o personagem a um momento
lúdico e propriamente humano de liberdade. Todos os momentos até então no
curta-metragem são um relato de fatalidades e desencontros que o levaram a
um ambiente recluso. Um veículo que mal tinha duas rodas, descartado pela
sociedade, torna-se um instrumento de sonho e alegria ao protagonista como
podemos ver na cena 10. Contudo, não se esquece do seu fiel amigo e diz:
“Ah neguim. Ainda vou colocar uma cestinha nela para você andar
comigo!” (Cena 10)
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Por outro lado, conforme ressaltado por Oliveira et al. (2008), a forma
como o catador vê sua atividade e posição social parece interferir em suas
relações no mundo do trabalho. A representação social mais comum encontrada
entre eles é a de que prefere esse trabalho ao roubo, ao tráfico, à mendicância,
o que reforça seu significado de miséria e exclusão e, também, a auto-imagem
destas pessoas como sem alternativas a não ser a de viver do lixo. No roteiro do
filme, bem como na produção das imagens, procuramos ressaltar a dignidade do
nosso protagonista, seu orgulho pela profissão e sua persistência em continuar
nela.
Nesse sentido, é exemplar a escolha do título do curta-metragem: O Herói
do Lixo. Como podemos ver na Cena 11, tomada 2, esta alcunha é criada pelos
falsos médicos que atendem o protagonista após seu acidente, ressaltando a
importância da profissão do mesmo no intuito de ganhar a sua confiança. O
personagem, orgulhoso do título, ostenta-o diante de seu único amigo, o fiel
“Neguim”, sem perceber que na verdade havia sido enganado e tivera um órgão
vital retirado para fins de tráfico. Abaixo, a supracitada cena a partir do
storyboard:
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No que diz respeito à invisibilidade destes atores sociais, podemos
perceber que a sociedade, em geral, tende a procurar se afastar destes
profissionais, uma vez que:
Os catadores que coletam os resíduos somente nas ruas geralmente não
fazem contato direto com que os descarta. Esse tipo de comportamento
pode estar ligado à clandestinidade da atividade, pois muitos catadores
revelam que os moradores preferem manter a distância; tal fato foi
manifestado por um catador: “Quando eu tô catano, as pessoas se
afastam, têm medo de mim, pensam que eu vou fazer mal pra elas, fico
triste; cato o que tem pra catá e vou embora” (RIOS, 2008, p. 58).

Em nossa produção, procuramos valorizar o aspecto humano deste
profissional, na tentativa de provocar em nossos espectadores a compaixão pela
condição do mesmo, além de um olhar mais atento para esta classe
trabalhadora, tão importante para a sociedade, e ao mesmo tempo tão
desprezada pela mesma. A amizade que o protagonista desenvolve com seu cão
é destaque nesse aspecto, uma vez que o mesmo não possui laços afetivos com
nenhum ser humano, havendo então uma transferência de sentimentos do
humano para o animal, devido à solidão do personagem, principalmente pela
questão levantada anteriormente, do isolamento social em que geralmente vivem
os catadores.
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No que diz respeito à moradia, Oliveira et al. (2008) ressalta que os
espaços destinados ao descanso e alimentação dos catadores são pequenos
barracos, sem as mínimas condições de higiene, além da presença de moscas,
baratas, ratos e um mau cheiro intenso. Além disso, observações diretas
realizadas no estudo mostram a existência frequente de animais de criação,
como gado e porcos, se alimentando dos restos do lixão, dividindo o espaço com
os

catadores

de

materiais

recicláveis.

Cães

doentes

também

são

constantemente abandonados no local e passam a se alimentar dos restos de
lixo.
Conforme o storyboard, contemplamos a questão da moradia de nosso
catador através da já citada Cena 2, em relação ao interior da mesma, e em
cenas posteriores demonstramos o exterior do barraco. Vale ressaltar que, nas
filmagens, a produção e direção optaram por pedir autorização para uso de um
barraco de um catador e morador de rua de Goiânia, situada à margem de uma
antiga ferrovia abandonada, que contempla todas as características acima
descritas. Quanto aos cães doentes abandonados no lixão, podemos perceber
pela Cena 7, tomadas 1 e 2, que o cão “Neguim” é encontrado pelo protagonista
abandonado dentro de uma caixa de papelão no aterro sanitário, embora no filme
tenhamos optado por um cão filhote e em boas condições de saúde. Como se
trata de uma linguagem fílmica, optou-se por essa abordagem para demonstrar
que havia o decorrer do tempo entre o momento atual do personagem e o
encontro com o cachorro.

Enfim, nesta obra fílmica acabamos por ter a produção de uma ficção com
sustentação na realidade, baseada em pesquisas teóricas e documentais,
utilizadas então para melhor identificar este material audiovisual como ficçãodocumento. Sabemos que não é nenhuma novidade no campo do cinema o
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estudo de contextos, paisagens e personagens verídicos para a produção de
obras fílmicas ficcionais, além da utilização de locações e figurantes inseridos
em propostas visuais reais para a composição das cenas ilusórias. Entretanto,
ressaltamos que em “O Herói do lixo” buscamos nos utilizar destas ferramentas
para

abordar

um

contexto

ainda

pouco

explorado

em

produções

cinematográficas nacionais, e menos ainda explorado em nossa região centrooeste, procurando dar visibilidade a um personagem social pouco observado
pela população em geral, sobre o qual também não existe ainda uma vasta
produção de obras acadêmicas, além de dar destaque à fragilidade da condição
deste trabalhador, que exatamente por muitas questões levantadas tanto no
curta-metragem quanto neste estudo acaba se tornando uma vítima fácil diante
de diferentes demandas exploratórias criminosas.

Referências bibliográficas
GONÇALVES, C. V.; MALAFAIA, G.; CASTRO, A. L. S.; VEIGA, B. G. A. A vida
no lixo: um estudo de caso sobre os catadores de materiais recicláveis no
município de Ipameri-GO. Holos, ano 29, v. 2, p. 238-250, 2013.
OLIVEIRA, M. M.; LUDWIG, M. P.; SILVA, P.F.G.; GRIFFITH, J.J. Lixo e trabalho
sob o olhar de catadores de materiais recicláveis em ipatinga-mg. Oikos, v. 19,
p. 33-52, 2008.
RIOS, Cristiane M. Lixo e cidadania: um estudo sobre catadores de recicláveis
em Divinópolis-MG. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de PósGraduação em Educação, Cultura e Organizações Sociais da Fundação
Educacional de Divinópolis / Universidade do Estado de Minas Gerais, orientada
pelo prof. Dr. Alysson Rodrigo Fonseca. Divinópolis-MG, 2008.
WATTS, Harris. Direção de câmera. Trad. Eli Stern. São Pauo: Summus, 1999.
107 p.

76

Notas sobre a imagem-sonho em Gilles Deleuze
Veronica DAMASCENO 1
Resumo:
Trata-se de apresentar a concepção, do filósofo francês Gilles Deleuze, de
imagem-sonho, em Cinema 2: a imagem-tempo 2. O cinema europeu defrontouse muito cedo com fenômenos do tipo: amnésia, hipnose, alucinação, delírio,
visões de moribundos e, sobretudo, com o pesadelo e o sonho. Uma tentativa
de romper com os limites “americanos” da imagem-ação e de atingir o mistério
do tempo. Esses estados apresentam sensações visuais e sonoras, um
“panorama” temporal, um conjunto instável de lembranças flutuantes, imagens
de passado, que desfilam com uma rapidez vertiginosa, como se o tempo
conquistasse uma liberdade profunda. A imagem-sonho sempre obedece à
mesma lei, seja no expressionismo ou na comédia musical, por exemplo: um
grande circuito no qual cada imagem atualiza a precedente e se atualiza na
seguinte, a fim de eventualmente retornar à situação que lhe deu início, de modo
a não assegurar a indiscernibilidade entre o real e o imaginário. Uma estranha,
porém fascinante concepção do sonho, na qual a imagem-sonho atribui o sonho
a um sonhador e a consciência do sonho (o real) ao espectador.

Palavras-chave: imagem, sonho, tempo

Professora Adjunta da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. PósDoutoranda em Filosofia pela UNICAMP com Estágio no Département de Philosophie de l’Université
Paris-Ouest Nanterre La Défense.
2
DELEUZE, Gilles. Cinema 2: a imagem-tempo. Tradução de Eloisa de Araujo Ribeiro. São
Paulo: Brasiliense, 2005.
1

77

1 Introdução
Segundo a perspectiva de Gilles Deleuze, o cinema europeu se
defrontou muito cedo com fenômenos do tipo: amnésia, hipnose, alucinação,
delírios, visões de moribundos e, sobretudo, pesadelo e sonho. O cinema
soviético fez diversas alianças com o futurismo, com o construtivismo e com o
formalismo. O expressionismo alemão fez conexões com a psiquiatria, com a
psicanálise e a escola francesa fez aproximações com o surrealismo. Essa era
uma maneira de o cinema europeu romper com os “limites” do cinema americano
da imagem-ação, bem como de atingir um mistério do tempo, unindo então a
imagem, o pensamento e a câmera no interior de uma mesma subjetividade
automática opondo-se, desse modo, à concepção por demais objetiva dos
americanos.
Em todos esses estados uma personagem se encontra exposta a
todos os tipos de sensação sonora, visual, táctil, cutânea, sinestésica. Tais
sensações nos dão a impressão de que essas personagens perderam o
prolongamento motor. Essas imagens nos mostram situações-limite, ou mesmo
a iminência de algo que pode acontecer ou ainda o efeito de um acidente, ou a
proximidade da morte, mas também estados do sono, do sonho ou uma simples
perturbação da atenção. Essas sensações e percepções atuais estão por demais
separadas do reconhecimento da memória e do reconhecimento motor de modo
que nenhum tipo de lembrança lhe corresponde e se adequa à situação ótica e
sonora. Desencadeia-se, então, todo um panorama temporal, um conjunto
instável de lembranças flutuantes, imagens de um passado em geral que
irrompem com uma rapidez vertiginosa e que dão ao tempo uma profunda
liberdade. A impotência motora da personagem diz respeito a uma completa
mobilização do passado.
Foi assim que o expressionismo tentou restituir a “visão panorâmica”
dos que se sentem vitalmente ameaçados ou perdidos. O mesmo se passa com
os estados de sonho ou de afrouxamento sensório-motor extremo: as
perspectivas óticas e sonoras de um presente que não existe mais só se
relacionam com um passado desconectado, com lembranças de infância que
flutuam, fantasmas, ou sensações de déjà-vu. Nesse sentido, assinala Deleuze:
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É ainda este o conteúdo mais imediato, ou mais aparente, de Oito e
meio de Fellini: desde a estafa e a queda de pressão do herói, até a
visão panorâmica final, passando pelo pesadelo do subterrâneo e do
homem-pipa que serve de abertura ao filme. (DELEUZE, 2005, p.72)

Segundo a concepção bergsoniana do sonho, a pessoa que dorme
não está necessariamente fechada às sensações do mundo exterior e interior,
mas os coloca em relação com lençóis de passado fluidos e maleáveis, com
ajustes frouxos e flutuantes. As percepções de quem dorme subsistem entre as
sensações mistas atuais, externas e internas que escapam à consciência, como
observa Deleuze:
Quando a pessoa que dorme está entregue à sensação luminosa atual
de uma superfície verde com manchas brancas, a pessoa que sonha,
que habita a que dorme, pode evocar a imagem de um prado salpicado
de flores, mas esta só se atualiza tornando-se uma mesa de sinuca
cheia de bolas, que, por sua vez, não se atualiza sem se tornar ainda
outra coisa (DELEUZE, 2005, p.73)

Nesse caso, não se trata de metáforas, mas de um devir que pode se
estender ao infinito. Em Entr’acte de René Clair, (Entr’acte, 1924) por exemplo,
a roupa da bailarina, vista por baixo, se abre como uma flor, e a flor se abre e se
fecha como uma corola, estende sua pétalas, estica seus estames, se tornando
novamente pernas de bailarina que se abrem. As luzes da cidade se tornam
cigarros em brasas, nos cabelos de um homem que joga xadrez, que por sua
vez se tornam pilastras de um templo grego, depois de um silo, enquanto o
tabuleiro nos dá a ver a Place de la Concorde.
As imagens-sonho parecem ter dois polos que podem se distinguir
segundo sua produção técnica. Um deles procede por meios ricos e
sobrecarregados, fusões, superimpressões, desenquadramentos, movimentos
de câmera, efeitos especiais. O outro é bem sóbrio, opera por cortes bruscos,
procede a um perpétuo desprendimento parecendo um sonho, mas entre objetos
concretos. A imagem parece nos remeter a uma espécie de metafísica da
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sensação, da imaginação 3. Uma tal oposição se mostra clara em Entr’act e em
Um cão andaluz (Un chien andalou, 1929). Para Deleuze, Clair multiplica todos
os procedimentos e os faz se dirigir à louca corrida final, ao passo que Buñuel
opera com os meios mais sóbrios e mantém a forma circular predominante em
objetos concretos que ele faz suceder por cortes bruscos, como podemos ver
nas imagens abaixo, por exemplo:

Entr’act, René Clair, 1924

Esta cena de Clair, mostra os personagens na “louca corrida”, que
levará ao final do filme. Abaixo, vemos um tipo de imagem concreta de Buñuel,
da qual fala Deleuze:

A expressão metafísica das sensações nos remete ao livro de José Gil. Fernando Pessoa ou
a Metafísica das sensações. Lisboa: Relógio d’Água. s-d.
3
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Um cão andaluz, Buñuel, 1929

Podemos observar nessas imagens a diferença entre os dois polos,
de que trata Deleuze. A imagem da louca corrida desembocará nas ruas da
cidade e atravessará lugares infinitos, até que o filme acabe. A imagem de
Buñuel parece mais estável ou fixa, no sentido de que, o que vemos nela, é uma
imagem concreta, menos abstrata do que a de Clair, na qual conseguimos ver
nitidamente o que o cineasta pretende mostrar. A imagem de Clair nos remete
ao movimento e a de Buñuel a uma certa estabilidade. Mas, seja qual for o polo
escolhido, na imagem-sonho, cada imagem atualiza a precedente e se atualiza
na imagem seguinte, tendo em vista o retorno da situação que lhe originou. A
imagem-sonho porta, pois, uma indiscernibilidade entre o real e o imaginário.
Para Deleuze, a dança também traça um mundo onírico e, segundo
ele, caberia a Minnelli descobrir que a dança não possibilita somente um mundo
fluido às imagens, mas também que há tantos mundos quanto há imagens e,
segundo Sartre: “cada imagem se envolve com uma atmosfera de mundo”
(DELEUZE, 2005, p. 78). Essa pluralidade de mundos é, segundo Deleuze, a
primeira descoberta de Minnelli, o que lhe garante uma posição astronômica no
cinema. Mas, a dança não é somente movimento de mundo, mas passagem de
um mundo a outro, como observa Deleuze.
Cada mundo, cada sonho em Minnelli está fechado sobre si, encerrado
sobre tudo o que contém, inclusive o sonhador. Ele tem seus
prisioneiros sonâmbulos, sua mulheres-panteras, suas guardiãs e
sereias. Cada cenário atinge sua maior força e se torna pura descrição
de mundo que substitui a situação. A cor é sonho, não porque o sonho
é em cores, mas porque as cores em Minnelli adquirem alto valor
absorvente, quase devorador. (DELEUZE, 2005, p.80).

81

Contudo, assinala Deleuze, é preciso nos deixar absorver pelos
sonhos, sem entretanto, nos perdermos ou sermos devorados, abocanhados
pelo sonho de alguém. A dança não é, contudo, mais um movimento de sonho
que traça um mundo, mas se aprofunda, se redobra, se tornando o único modo
de entrar em outro mundo, isto é, no mundo de outro, no sonho ou no passado
de outro. Minnelli introduz, de um modo ou de outro, os personagens no sonho
de outro, com o perigo iminente da morte. Nas obras que não são comédias
musicais, mas simples comédias ou dramas, por exemplo, ele acrescenta uma
dança ou uma canção e, desse modo, acaba por introduzir os personagens no
sonho do outro. Em Os quatro cavaleiros do apocalipse (Os quatro cavaleiros do
apocalipse 1962), por exemplo, é o pesado galope dos dançarinos e a terrível
lembrança do pai fulminado para arrancar o esteta de seu próprio sonho e fazêlo penetrar no pesadelo da guerra.
A realidade é, pois, sempre concebida como o fundo de um pesadelo,
isto é, quando o herói morre por estar aprisionado no sonho de outro, mas
também morre por tentar escapar, ou ainda como um acordo dos sonhos entre
si, em um final feliz no qual cada um se encontra ao se absorver em seu oposto.
O cenário e o movimento-dança são então um mundo absorvente com uma
passagem entre mundos, quer para o melhor ou para o pior.
Para Deleuze, ninguém jamais aproximou, tanto como Minnelli, a
comédia musical de um mistério da memória, do sonho e do tempo, tal como de
um ponto de indiscernibilidade entre o real e o imaginário. Uma estranha e
fascinante concepção do sonho, na qual o sonho se torna cada vez mais
implicado na medida em que sempre remete ao sonho de outro, que às vezes
se mostra como uma força devoradora e cruel.
Segundo a concepção de Jacques Fieschi, o sonho participa ainda da
vasta máquina de realização hollywoodiana. Somente a comédia musical
introduz seu próprio regime e sua duração onírica. Para ele, o cinema de Minnelli
“funda uma sutil cumplicidade estética sobre a deambulação de seus heróis
sonhadores” 4. Uma rede tão estrita que a veia onírica e seus perigos visuais
deveriam ser encarados com desconfiança. Vemos o sonhador nos caprichos de
FIESCHI, Jacques. “Mémoire musical” p.14 in: Cinématographe nº 34, Paris: jan.1978 p.1418.

4
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um sono agitado, o indiscernível artístico ou uma tremulação vem perturbar sua
visão como os círculos na água que diluem um reflexo. Uma música específica,
que se diferencia da trilha sonora marca uma vibração surreal, ou ainda,
violentas percussões, como o pulsar de um coração que se acelera.
Posteriormente, um outro regime visual se instaura. “Cada sonho se
torna pastiche formal” 5. O sonho hollywoodiano, como o flash-back do qual ele
toma emprestado certos traços técnicos, se desenrola como um filme no filme.
Para Fieschi, a comédia musical americana suscita seu próprio regime do sonho
e também sua própria duração. É porque a música e a voz na cena criam um
tempo cinematográfico original. A esse respeito, Doroty (Judy Garland) em O
mágico de Oz (O mágico de Oz, 1939) sonha como vai ao cinema, e a realidade
se materializa na trucagem. Mais tarde o mágico de Oz se revelará no próprio
interior da história, impostor, projecionista: um cineasta.
Mas, o Technicolor marca a irrupção do universo onírico: “We must be
over the rainbow” 6, diz Doroty descobrindo o jardim cintilante. O efeito de ruptura
é potencialmente orquestrado. E o retorno final à realidade é anunciado pela
aparição do rosto da tia chamando sua sobrinha: “Doroty! Doroty”. Os elementos
sonoros saídos da realidade se misturam, pois, intimamente ao nosso sonho.
Doroty fala ao sonhar e revela seu sonho adocicado: “There’s no place like
home” 7.

O mágico de Oz, Fleming, 1939

5

FIESCHI. loc.cit.
“Devemos estar além do arco-íris”. Tradução livre.
7
“Não há nenhum lugar como a nossa casa”. Tradução livre.
6
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Para Fieschi, o cinema de Minnelli põe em cena a deambulação de
um herói sonhador, um vai-e-vem poético entre duas ordens de expressão
artística: a sensibilidade e a percepção.O cinema de Minnelli nos apresenta
ainda o perigo de sermos vítimas do sonho de outro, como bem observa
Deleuze:
A grande ideia de Minnelli sobre o sonho é que ele diz respeito
sobretudo àqueles que não sonham. O sonho daqueles que sonham
diz respeito àqueles que não sonham. Por que isso lhes diz respeito?
Porque sempre que há o sonho do outro, há perigo. O sonho das
pessoas é sempre um sonho devorador, que ameaça nos engolir. Que
os outros sonhem é algo perigoso. O sonho é uma terrível vontade de
potência. Cada um de nós é mais ou menos vítima do sonho dos
outros. Mesmo quando se trata da jovem mais graciosa, ela é uma
terrível devoradora, não por sua alma, mas por seus sonhos.
Desconfiem do sonho do outro, porque se vocês forem apanhados no
sonho do outro, estarão em maus lençóis. (DELEUZE, 1999, p.08)

Essas sábias palavras de Deleuze nos alertam para o perigo de
entrarmos no sonho do outro, esse é talvez o problema mais importante que o
cinema de Minnelli nos apresenta, mesmo que às vezes de modo tão doce e
sutil. A imagem-sonho em Deleuze nos apresenta, pois, esse mundo fantástico,
imaginário, percepções que às vezes parecem se misturar com sensações
alucinatórias, delírios, hipnoses, nos quais às vezes os sonhos também podem
se confundir com o sonho do outro e uma multiplicidade de sonhos entrelaçados
também se abre.
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De Mein Kampf ao Triunfo da Vontade: a representação do
trabalho para o ideal nazista
Renata Aparecida FRIGERI (UNESP) 1

Resumo:
Este artigo tem como objetivo investigar o paralelismo ideológico na
representação do trabalho para o ideal nazista entre o filme Triunfo da
Vontade, de Leni Riefenstahl e o livro Mein Kampf, de Adolf Hitler. O livro,
escrito por Hitler em 1924 enquanto esteve preso, visava orientar os membros
do partido nazista. O Triunfo da Vontade é a cobertura cinematográfica do
Encontro do Partido Nacional Socialista de 1934. A cena selecionada para esta
análise é a apresentação dos homens da Frente de Trabalho alemão a Hitler
no Zeppelinfeld. Para a realização desta pesquisa, percorreu-se a história por
meio das obras de Elias Canetti (1995) e Hannah Arendt (1989). A metodologia
eleita contempla as obras de Mikhail Bakhtin (2010), Robert Stam (1992) e
Jacques Durand (1973), para a decupagem da película Laurent Jullier e Michel
Marie (2009). A representação do ideal de trabalho para o nazista é um dos
fragmentos encontrado nas obras, livro e filme, ambos objetivavam educar os
alemães

de

acordo

com

os

ideais

que

sustentavam

o

partido

e,

consequentemente, opostos a caricatura designada para os judeus.

Palavras-chaves: Trabalho nazista, Mein Kampf, Triunfo da Vontade, cinema
totalitário.
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1. Mein Kampf e o Triunfo da Vontade: contextos
Mein Kampf é o livro escrito por Hitler em 1924 e assim definido no
prefácio pelo autor: “com esse livro eu não me dirijo aos estranhos mas aos
adeptos do movimento que ao mesmo tempo aderiram de coração e que
aspiram esclarecimentos mais substanciais”. Para Victor Klemperer (2009,
p.192), o livro de Hitler foi a bíblia do nacional socialismo, deste modo deveria
ser lido e seguido por todos aqueles que estivessem envolvidos com o partido.
Klemperer (2009, p.217) afirma que o antissemitismo foi o tema central
de Mein Kampf e de todo o governo nazista. O livro escrito por Hitler demonstra
o desejo de comportamento para o povo alemão e, principalmente, seu ódio
aos judeus. Além disso, a obra lista direcionamentos aos membros do partido,
possui um capítulo exclusivo que trata da propaganda para as massas e do
destaque que os encontros do Partido Nacional Socialista deveriam possuir,
encontros estes registrados pelas lentes de Riefenstahl nos três anos que
seguiram após Hitler assumir o poder na Alemanha (1933, 1934 e 1935).
Em Mein Kampf, Hitler acusa os judeus de dominarem as atividades na
imprensa, a literatura, na arte e no teatro, afirma que eles possuíam ligações
com a prostituição e com o tráfico de drogas, eram também banqueiros e
comerciantes que sugavam as nações e os povos.
Paralelamente aos judeus, Hitler traça em seu livro o que desejava para
os alemães. Ele visava ampliar o espaço que era destinado às atividades
físicas nas escolas em busca de jovens mais saudáveis: “com os nossos
processos educacionais, têm-se a impressão de que todos se esqueceram de
que um espírito sadio só pode existir em um corpo são” (HITLER, 2001, p.188).
Ordena também a não mistura de raças, pois estas causariam “rebaixamento
do nível da raça” e “regresso físico e intelectual” (HITLER, 2001, p.213).
Hitler (2001, p.220) ainda incentiva os alemães a sacrificarem-se
individualmente por meio do trabalho por toda a Alemanha: “o ariano não se
caracteriza por ser um homem mais bem dotado intelectualmente, mas, sim,
pela sua disposição em por todas as suas faculdades ao serviço da
comunidade”. Para ele, o trabalho tinha importância proporcional ao que
poderia gerar para mais pessoas: “quanto maior for a utilidade coletiva de um
determinado trabalho, tanto maior será o seu valor” (HITLER, 2001, p.326).
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Em Mein Kampf também é possível extrair seus pensamentos e o
direcionamento que daria à propaganda; como gostaria que os encontros do
partido fossem vistos e as estratégias para a conquista das massas. Hannah
Arendt (1989, p.464) afirma que o livro e os discursos de propaganda de Hitler
eram coerentes com o objetivo que se pretendia: “Para que se conhecessem
os objetivos finais do governo de Hitler, era muito mais sensato confiar nos
seus discursos de propaganda e no Mein Kampf”. Riefenstahl assume em sua
autobiografia ter lido Mein Kampf.
O Triunfo da Vontade é o registro cinematográfico do sexto encontro do
Partido Nacional Socialista, produzido entre os anos de 1934 e 1935, sua
organização iniciou em abril de 1934, quando Leni Riefenstahl muda-se para
Nuremberg junto com o arquiteto do partido nazista, Albert Speer, para
programar o encontro, que aconteceria em setembro daquele ano. No entanto,
a edição levou quase um ano para ser finalizada e seu lançamento aconteceu
apenas em 1935.
De acordo com dados coletados no Museu Dokumentationszentrum
Reichsparteitagsgelände (2012), localizado na cidade de Nuremberg, o Triunfo
da Vontade alcançou mais pessoas que o próprio congresso repetido à
exaustão poderia alcançar e, após 28 de março de 1935, foi apresentado nos
cinemas de setenta cidades da Alemanha, sempre precedido por uma grande
cerimônia. A distribuidora de filmes do Partido Alemão Nacional Socialista o
usou para a dominação política e também o exibiu nas escolas – assistir ao
filme era obrigatório a todos os alunos. O Triunfo da Vontade (1935) foi proibido
de exibição pública no final da guerra e até hoje não pode ser exibido na
Alemanha, com exceção para os museus que tratam do tema.
No filme os três temas do livro de Hitler estão explícitos na tela
cinematográfica: o espectador vê jovens saudáveis em ações cotidianas, como
tomar banho e fazer a barba, eles trabalham juntos para preparar a refeição de
todos. Eles também brincam, jogam e lutam. Outros 52 mil trabalhadores
empunham pás e afirmam que trabalharão pela Alemanha e por todos os
alemães. Quase duzentos mil soldados da SA e da SS apresentam-se diante
de Hitler, mostrando também a quem assiste ao filme, que o renascimento do
exército já aconteceu. Neste artigo a concentração se dará exclusivamente no
ideal de trabalho retratado no livro e na película, comparando-os por meio da
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cena de apresentação dos homens da Frente de Trabalho alemão a Hitler no
Zeppelinfeld.
2. O ideal do trabalho em Mein Kampf x Triunfo da Vontade
Hitler

toma

o

poder

em

meio

a

uma

Alemanha

devastada

financeiramente e com altos índices de desemprego com promessa de
renovação, por meio do sacrifício de todos os alemães. Para Siegfried
Kracauer (2008, p.145), na Alemanha pré-Hitler as oportunidades de
crescimento para o cidadão comum eram escassas, mesmo quem havia
ascendido financeiramente durante a inflação ou antes dela poderia estar sem
dinheiro ou emprego. Foi essa situação econômica que facilitou o crescimento
do governo nazista.
Em seu livro, Hitler já havia afirmado que no povo alemão “o instinto de
conservação alcançou a forma mais nobre, submetendo o próprio “eu”
espontaneamente, à vida da coletividade, sacrificando-o até inteiramente, se o
momento o exigir.” (HITLER, 2001, p.221).
Hoje os empregados vivem em massas cuja a existência,
sobretudo em Berlim e nas outras grandes cidades, assume cada
vez mais um caráter uniforme. As condições de trabalho e os
acordos coletivos uniformes estabelecem o formato da existência
que, além disso, conforme mostrado, está exposta à influência de
poderosas forças ideológicas. (KRACAUER, 2008, p.173) 2

Enaltecer o trabalho braçal em prol da coletividade a fim de se chegar a
determinado objetivo foi o que Hitler fez em vários capítulos de Mein Kampf,
para ele (2001, p.326) “o valor material reside na importância do trabalho
realizado, que se avalia pela sua significação em relação à coletividade”.
Segundo Peter Cohen (1989), o governo de Hitler incentivou o trabalho
manual entre os alemães, em fábricas e construções desde 1933, em paralelo
comparava com o trabalho realizado pelo judeu, denominado pela propaganda

2

Tradução livre da autora: Hoy los empleados viven en masas cuya existência, ante todo en
Berlín y en las demás grandes ciudades, assume cada vez más un carácter uniforme.
Condiciones laborales y convênios colectivos uniformes establecen el formato de la existência
que, además, según se mostrará, está expuesta a la influencia de poderosas fuerzas
ideológicas.
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nazista como comerciante ou negociador. A propaganda sobre os judeus
gerava para o espectador a noção de trabalho preguiçoso, que não objetiva
fazer esforço físico para obter lucro. O demonstrativo dessa comparação direta
e clara pode ser visto em filmes como O Eterno Judeu (1940), de Fritz Hippler,
onde o judeu foi caricaturado por meio de imagens de comerciantes de rua até
chegar ao posto de banqueiro; a tentativa era demostrar ao povo alemão que
todas as camadas sociais do povo judeu percorriam o mesmo caminho, ou
seja, não gostavam de trabalhar braçalmente.
Em o Triunfo da Vontade, a cena que destaca exclusivamente o trabalho
acontece no Zeppelinfeld 3: a sequência exibida é a apresentação da Frente de
Trabalho Alemão, organização nazista criada em 1933 para substituir todos os
sindicatos e associações de classe da antiga República de Weimar; segundo
Victor Klemperer (2009, p.47), “visava a organizar o trabalho (físico e
mentalmente) e a treinar todos os ‘verdadeiros alemães’”.
Uma massa de 52 mil trabalhadores apresentava-se diante de Hitler e
jurava sacrifício e dedicação por todos os alemães. Em Mein Kampf lê-se “No
povo judeu, a vontade de sacrificar-se não vai além do puro instinto de
conservação do indivíduo” (HITLER, 2001, p.223). É a primeira sequência do
filme que demonstra para o espectador visualmente a força e a organização do
Terceiro Reich.
Konstantin Hierl saúda Hitler e afirma “Meu Führer, 52 mil trabalhadores
esperam a sua ordem”. A massa de trabalhadores empunhando pás é vista
pelo espectador do filme do alto, como se a câmera fora os olhos de Hitler.
Hitler saúda os trabalhadores presentes que retribuem a saudação nazista. Sob
as ordens de Hierl eles apresentam suas pás e a seguir recebem ordens para
descansá-las.
A cena a seguir (Figura 1) de o Triunfo da Vontade (1935) foi claramente
inspirada em Mein Kampf. No livro, seu autor demonstra que cada um dos
membros do partido, fossem do corpo de trabalho ou do exército, deveriam ter
em sua mente a Alemanha, não estados ou regiões isoladas.

O Zeppelinfeld também faz parte da Área de desfile do Partido Nazista, foi parcialmente
destruído ao final da Segunda Guerra Mundial.
3
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Figura 1 - Camarada, de onde você é?

Fonte: Frames do filme Triunfo da Vontade (1935)

4

A consagração cuidadosamente coreografada da Frente de Trabalho
alemão é igualmente construída em um modelo de ficção-filme, o texto abaixo

4

Discurso do trabalhador: “Aqui estamos prontos para levar a Alemanha para uma nova era.
Camarada, de onde você é? De Friesland. E você camarada? Da Bavária. De Kaiserfuhl. De
Pomerania. De Konisberg. Da Silesia. De além mar. De Dresden. Uma nação. Um líder. Um
Reich. Alemanha!”.
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escrito por Hitler em Mein Kampf foi adaptado e reproduzido pelos 52 mil
trabalhadores para as câmeras de Riefenstahl. Esse era um desejo de Hitler:
O exército deve tirar cada jovem do ambiente estreito da
sua terra natal e colocá-lo no seio da nação alemã, ensinando-o a
ver, não as fronteiras de sua província, mas, sim, as da sua pátria,
pois são estas que um dia ele terá de defender. É, portanto, uma
loucura deixar o jovem alemão na região em que nasceu. [...] Não é
contraproducente deixar o jovem bávaro em Munique, o francônio
em Nurembergue, o habitante de Baden em Karlsruhe, o
Wüettemburgo em Stuttgart etc? Não seria mais razoável mostrar
ao jovem bávaro o Rheno e o Mar do Norte, ao hamburguês os
Alpes, ao prussiano do este as montanhas da Alemanha
Central etc.? O amor pela terra natal deve ser cultivado no exército
e não nas guarnições regionais. Toda tentativa de centralização
deverá ter a nossa desaprovação, nunca, porém, a que se operar no
exército. Mesmo que outras tentativas de centralização não fossem
aconselháveis, essa, pelo menos, deve sê-lo (HITLER, 2001, p.428
e p.429).

Na continuação da sequência cinematográfica, Riefenstahl destaca o
trabalhador do campo como ferramenta fundamental no processo de
crescimento da Alemanha. A câmera encontra o rosto do trabalhador-ator que
prossegue com a fala coreografada.
Suas pás ainda descansam, veem-se filas de homens agora em plano
médio, o que permite identificar pequenos grupos de modo uniforme, todos
parecem exatamente iguais, tanto em suas posições, como para onde
direcionam seus olhares, como seguram as pás e até mesmo o semblante e a
altura dos trabalhadores é parecida. Mas foi na montagem da película que a
diretora pode conferir o drama necessário à sequência de modo a aumentar o
suspense do espectador e levá-lo a concentrar-se não apenas nas imagens,
mas principalmente no signo ideológico que a cena representa por meio dos
trabalhadores empunhando pás, como se fossem armas, e seu discurso de
união em prol da Alemanha.
O indivíduo, para Bakhtin/Volochínov, mesmo que seja responsável
pelos seus pensamentos e ideologias, antes de tudo é um produto sócio-
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ideológico, para ele o conteúdo do psiquismo individual é “tão social quanto a
ideologia e, sua individualidade e dos direitos que lhe pertencem é ideológica,
histórica, e internamente condicionada por fatores sociológicos”. (BAKHTIN,
2010, p.59). O sujeito irá portar-se de acordo com a sua consciência, mas
apoiado no sistema ideológico no qual está inserido.
Figura 2 - Trabalhadores alemães

Fonte: Frames do filme Triunfo da Vontade (1935)

5

O signo ideológico irá acontecer na medida em que ele se realiza no
psiquismo e esta realização psíquica vive do suporte ideológico, pois “a
atividade psíquica é uma passagem do interior para o exterior; para o signo
ideológico, o processo é inverso”. Deste modo, é impossível isolar o psiquismo
e a ideologia, “o psiquismo se oblitera, se destrói para se tornar ideologia e
vice-versa”. (BAKHTIN, 2010, p.65).
5

Discurso do trabalhador: “Hoje estamos todos trabalhando juntos no atoleiro, nas pedrarias,
no areal, nos diques do Mar do Norte. Plantamos árvores, florestas farfalham, construímos
estradas de vila a vila, de cidade em cidade. Novas extensões de terra para o homem do
campo, campos e florestas, terra e pão para a Alemanha.”.
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Como afirmou Bakhtin/Volochínov (2010, p.72), cada ser humano ocupa
“um lugar e um tempo específicos no mundo, e que cada um de nós é
responsável, ou “respondível” por nossas atividades”, então Robert Stam
(1992, p.17) compreende que se essas atividades acontecem nas fronteiras
entre o eu e o outro, “a comunicação entre as pessoas tem uma importância
capital”.
Kracauer (1988, p.341) afirma que essas fileiras da Frente de Trabalho
Alemão (Figuras 1, 2 e 3) foram treinadas para falar em coro, as “inumeráveis
filas das várias formações do Partido compunham tableaux vivants ao longo da
enorme área do festival”. Os trabalhadores transformaram-se em ornamentos
de massa vivos, que não apenas “perpetuaram a metamorfose do momento,
mas

simbolicamente

apresentaram

as

massas

como

superunidades

instrumentais”.
O texto do início da sequência (Figura 1) é repetido para as câmeras de
modo a reforçar o que já havia sido dito anteriormente, tanto no que se refere a
territórios quanto à lealdade que os trabalhadores, que agora se intitulam
soldados, prometem a Hitler e à Alemanha. Como em um coral, o ritmo é
mecânico e preciso, segundo Bach (2008, p.137), é uma das poucas cenas,
assim como os discursos, onde o som foi captado diretamente, “tecnicamente
impossível sem ensaio e, de acordo com Speer, ‘Esta certamente foi ensaiada
cinquenta, cem vezes’” 6.
A sequência dos soldados/trabalhadores apresentada nas Figuras 1, 2 e
3 desmentem a afirmação de Riefenstahl de que o Triunfo da Vontade seria um
filme histórico sem uma única cena construída, como afirmou a Ray Müller
(1993).
Para Stam (1992, p.21), os fenômenos apresentados por Freud como
manifestações do inconsciente, seriam apenas um “consciente não oficial”,
afastado das normas socialmente aceitas, com um discurso “interno”. Então a
“consciência oficial, expressa no ‘discurso externo’, faz parte do mundo público
cujas ideologias podem ser abraçadas com toda respeitabilidade, sem temor de
ofensa ou ridículo”. No entanto, Stam (1992, p.23) afirma que ambos, discurso
6
Tradução livre da autora: “technically impossible without rehearsal, and, according to Speer,
"This was certainly rehearsed fifty, a hundred times.”.
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interno ou externo, consciência oficial ou não oficial, são sociais, partilhados
por um grupo.
Figura 3 - Bandeiras

Fonte: Frames do filme Triunfo da Vontade (1935) 7

7

Discurso do trabalhador: “Quem não for para as trincheiras, nem ficar sob o fogo das
granadas não pode ser considerado soldado. Com nossos martelos, machados, pás e
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Como em uma apresentação, o ator (Figura 1) pergunta aos demais
soldados, um a um, a sua origem “Camarada, de onde você é?” e obtém como
resposta diversas cidades, de diferentes regiões da Alemanha. Na figura 3
ocorre a mesma repetição, ao citar novamente diversos lugares do país “Como
em Langemarck, em Tannenberg, em Lege, em Verdun, em Somme, em Duna,
nos Flanders, no Oeste, no Leste, no Sul [...]”.
Na sequência (Figuras 1, 2 e 3) o Triunfo da Vontade dá ao instrumento
uma forma artística, adequando harmonicamente a forma e a sua função
dentro de sua produção. Quando isso sucede, há uma “espécie de
aproximação máxima, quase uma fusão, entre o signo e o instrumento”.
(BAKHTIN, 2010, p.31)
O signo ideológico não é simplesmente uma sombra ou um reflexo da
realidade, mas um fragmento material desta realidade, assim “todo fenômeno
que funciona como signo ideológico tem uma encarnação material, seja como
som, como massa física, como cor, como movimento do corpo ou como outra
coisa qualquer”, ele pode estar materializado em uma peça publicitária, em um
filme, obra de arte, cartaz ou exposição. O signo deve ser visível no exterior
para que uma cadeia ideológica ocorra na consciência individual das massas,
de modo uniforme e linear. Para Bakhtin/Volochínov (2010, p.33), “a
consciência só se torna consciência quando se impregna de conteúdo
ideológico e, consequentemente, somente no processo de interação social”.
Porém, o ideológico encontra seu lugar entre indivíduos organizados,
como em um partido ou em um exército, sendo assim o meio de sua
comunicação. Assim define Bakhtin/Volochínov (2010, p.36): a consciência irá
encontrar sua existência e forma nestes signos criados e organizados por um
grupo no curso de suas relações sociais, pois “a lógica da consciência é a
lógica da comunicação ideológica, da interação semiótica de um grupo social”.
Essa sequência é a mais longa do filme de Riefenstahl; agora, a ação
realizada pelos soldados/trabalhadores consiste em movimentar as bandeiras
nazistas de cima para baixo em movimentos simultâneos, enquanto um dos
soldados/trabalhadores proclama um novo texto que evoca as cidades e
ancinhos, somos a tropa jovem deste Reich. Como em Langemarck, em Tannenberg, em Lege,
em Verdun, em Somme, em Duna, nos Flanders, no Oeste, no Leste, no Sul, na terra no mar e
no céu. Camaradas enfrentando tudo até a morte.”.
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regiões da Alemanha e a cada região citada ouve-se um tiro de canhão. Para
Klemperer (2009, p.80), nessa sequência acontece uma mistura de teatro e
religião, “não se ouve qualquer barulho, nem espirro, nem tosse, não se ouve o
ruído de papel de embrulho sendo amassado. O congresso do partido é um
assunto cultural, e o nacional socialismo é uma religião”.
Quando a câmera aproxima-se de seus rostos (Figura 3) não há mais
tranquilidade, estão sérios, concentrados, são soldados que estão preparados
para o ataque, as pás não descansam mais, pelo contrário, estão empunhadas
em seus braços. Estão prontos para trabalhar pela Alemanha, afirmam:
“Camaradas enfrentando tudo até a morte”. Entre suas falas, podem-se
observar os espectadores presentes, eles mantêm suas mãos em saudação
nazista, a águia nazista aparece ao fundo, imponente. Ao final, descansam
novamente suas pás para ouvir o primeiro discurso de Hitler na película de
Riefenstahl, é um discurso dirigido aos trabalhadores alemães, presentes ou
ausentes no congresso. O espectador observa Hitler (Figura 4) exclusivamente
por meio de uma câmera baixa, em plano médio, afirmar:
“Homens trabalhadores, pela primeira vez vocês vêm aqui
desse modo para a inspeção diante de mim e diante de toda a
nação alemã. Vocês representam o grande ideal e sabemos disso
por milhões de nossos compatriotas, que o conceito de trabalho não
será mais um conceito de divisão, mas sim de união, e que não
mais haverá alguém na Alemanha que olhará o trabalho do campo
como menos importante do que qualquer outro. A nação inteira
passará pelo treinamento que vocês passaram. Virá o tempo em
que nenhum alemão se juntará a comunidade desta nação a menos
que ele tenha sido membro de nossa comunidade antes. E vocês
sabem que não só milhares em Nuremberg, estão olhando para
vocês, mas nesse momento, toda a Alemanha vê vocês pela
primeira vez. E sei que vocês estão servindo a Alemanha com total
devoção. Ela vê, com orgulho, seus filhos marchando em suas
fileiras”. (Discurso de Hitler aos trabalhadores em o Triunfo da
Vontade, 1935).

Para retratar Hitler e os trabalhadores, quando é possível identificá-los,
Riefenstahl utiliza-se exclusivamente da câmera baixa, contra o céu, por meio
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de close ou plano médio. (Jullier, 2009). Durante o discurso de Hitler, os
trabalhadores mostram-se sérios e comprometidos, todos olham na mesma
direção. A câmera alta é destinada apenas para as imagens de massa, onde se
vê a multidão aglomerada no espaço a fim de ouvir o Führer. O final da
sequência mostra os trabalhadores em marcha empunhando novamente suas
pás.
Figura 4 - Discurso de Hitler aos trabalhadores

Fonte: Frames do filme Triunfo da Vontade (1935)
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Na terceira parte da sequência que registra a Frente de Trabalho
Alemão (Figura 3), a cineasta utiliza da Figura de Adjunção, por meio da
Repetição para reforçar o que havia sido retratado na encenação anterior dos
trabalhadores (Figura 1) e na última parte da sequência, onde acontece o
discurso de Hitler

(Figura 4). São dois

temas principais

repetidos:

demonstrativo de que os soldados deveriam estar por toda a Alemanha e o
discurso que Hitler faz exigindo a doação dos soldados pelo país.
Em o Triunfo da Vontade (1935) estes trabalhadores, dispostos a
trabalhar pelo Reich, também juram lealdade para o Führer. Vê-se então Hitler
incentivando os trabalhadores do campo, de modo a falar não apenas com
estes, mas com todos os trabalhadores alemães. Assim sendo, o discurso
verbal que direcionou aos presentes e aos espectadores do filme deveria
construir a sua identidade neste intercâmbio de linguagem com os demais, o
discurso contempla não apenas o visível, mas principalmente aquilo que não foi
dito.
Nas cenas da película de Riefenstahl encontram-se as Figuras de
Adjunção e as Figuras de Supressão, por meio da oposição, da elipse e da
falsa homologia: a elipse permite que se reconstrua o elemento oculto e é na
oposição do elemento visível (trabalhador alemão) com o elemento oculto
(judeu) que irá acontecer a relação de identidade com o espectador do filme, a
criação da falsa homologia acontece quando se faz de conta que não se disse
o que está evidente na tela do cinema e, principalmente, está claro para o
espectador. (DURAND, 1973, p. 25).
Além do discurso de Hitler, a imagem artístico-simbólica de pás,
carregadas pelos 52 mil trabalhadores, converte-se num produto ideológico. O
signo representante do trabalho é materializado em objeto físico, que passa a
refletir e refratar a realidade que se deseja para o futuro daquele país, ele irá
desempenhar a função de representação e torna-se o signo ideológico destas
cenas. O signo precisa transformar-se em visível (pás) para que a cadeia
ideológica aconteça na consciência individual das massas que assistem ao
filme.
Os jovens que aparecem devidamente uniformizados e igualmente
organizados durante toda a sequência para representar o trabalho pela
Alemanha impunham suas pás como se estivessem portando armas, mesmo
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que esta apresentação dos trabalhadores para Hitler tivesse apenas como
tema a Frente de Trabalho do Reich, é impossível que o espectador não
perceba o militarismo presente na sequência.
Klemperer (2009, p.103) afirma que o discurso de Hitler não é dirigido
apenas aos representantes do povo, pelo contrário, o discurso é destinado a
todos os alemães e, por isso, precisa ser popular: “O que é mais popular é
mais concreto. Quanto mais o discurso se dirige aos sentimentos, quanto
menos se dirige ao intelecto, mais popular ele é”. Para isso é preciso deixar a
inteligência de lado e transformar-se em sedução.
A evidência de que seu discurso é destinado para a câmera
cinematográfica explicita-se por meio de suas palavras: “E vocês sabem que
não só milhares em Nuremberg estão olhando para vocês, mas nesse
momento, toda a Alemanha vê vocês pela primeira vez. E sei que vocês estão
servindo a Alemanha com total devoção. Ela vê, com orgulho, seus filhos
marchando em suas fileiras”. Além do discurso falado, Klemperer também
considera que o cenário faz parte do discurso:
Em certo sentido, pode-se considerar que a praça em que o
discurso é proferido, o salão ou a arena de onde se fala à multidão,
locais sempre decorados com estandartes e bandeirolas, são parte
do discurso ou até mesmo o próprio corpo do discurso que é
inserido ou encenado dentro desse quadro. (KLEMPERER, 2009,
p.103)

Apesar dos inúmeros discursos proferidos durante o congresso, para
Kracauer

(1988,

p.341),

os

discursos

de

o

Triunfo

da

Vontade

“desempenharam um papel secundário”, pois os discursos “tendem a apelar
para a razão, assim como ao intelecto de seus ouvintes; mas os nazistas
preferiam reduzir o intelecto, trabalhando primariamente sobre as emoções”.
Em seu livro, Hitler (2001, p.326) repete exaustivamente que seria
necessário valorizar o trabalhador do campo, já que este era considerado um
profissional de nível inferior pelos demais alemães, para ele “o filho de um alto
funcionário público não deve ser operário, porque é superior a não importa que
filhos cujos pais foram operários. Isto está de acordo com a idéia que hoje se
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faz do trabalho manual”. Na cena projetada por Riefenstahl, o trabalhador do
campo recebe mais destaque que o próprio exército, de modo a valorizá-lo.
Diante disso, o Partido Nacional Socialista deveria valorizar o trabalho
manual. Para Hitler (2001, p.326), “o Estado nacionalista deve se esforçar por
modificar a atual concepção do trabalho. Se necessário, mesmo por uma
educação secular, deve o Estado acabar com o desprezo pela atividade física e
valorizar os homens não pela sorte de trabalho que desempenham mas pela
forma e vantagens de sua atuação”.
Também em Mein Kampf, Hitler (2001, p.113) destaca que o povo judeu
não tinha interesse em trabalho manual, eles são “povos que, como zangões,
conseguem infiltrar-se no resto da humanidade, a fim de, sob todos os
pretextos, fazer com que os outros trabalhem para si, podem, mesmo sem
possuírem um “habitat” determinado e limitado, formar um Estado”.
O Partido Nacional Socialista insistiu em sua propaganda política que o
alemão deveria fazer sacrifícios individuais para se chegar a um objetivo
coletivo, como o aumento do número de empregos no país, para Hitler “quanto
mais aumenta a disposição a sacrificar interesses puramente pessoais, tanto
mais se desenvolver a capacidade para erigir comunidades mais importantes”
(HITLER, 2001, p.220).
Paralelamente a esse comportamento objetivado para o alemão, o judeu
foi contraposto como alguém individualista e egoísta, sem objetivo comum com
os demais cidadãos, fossem eles judeus ou alemães: “Sua habilidade (ou
melhor, sua falta de escrúpulos), em todas as questões financeiras sabe se
arranjar para extorquir sempre novos recursos dos súditos explorados,
recursos que aos poucos vão desaparecendo”. (HITLER, 2001, p.230).
Nas sequências das figuras 3 e 4 há também um aviso direcionado aos
espectadores, Hitler afirma: “A nação inteira passará pelo treinamento que
vocês passaram. Virá o tempo em que nenhum alemão se juntará a
comunidade desta nação a menos que ele tenha sido membro de nossa
comunidade antes”, já o trabalhador diz “Quem não for para as trincheiras, nem
ficar sob o fogo das granadas não pode ser considerado soldado. [...]
Camaradas enfrentando tudo até a morte”.
A repetição aqui tem como função principal reforçar o que é considerado
mais importante para ser transmitido ao espectador, ela acontece numa única
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relação de identidade, por meio do conteúdo dos discursos de Hitler e do
trabalhador alemão.

Considerações Finais
O Triunfo da Vontade assinala a ascensão máxima de Hitler ao poder e
o apoio definitivo da população, dos jovens, dos trabalhadores e do exército ao
Führer. A importância de o Triunfo da Vontade para o governo de Hitler pode
ser medida pela influência que ele causou em outros filmes nazistas, pelo alto
apoio financeiro que recebeu, pela presença de Hitler e todos os líderes
alemães em sua estreia em Berlim e, principalmente, pelo seu uso para
doutrinação política das massas.
A dúvida que o Triunfo da Vontade levantou desde o final da guerra
deve-se ao fato de não fazer nenhuma menção direta aos judeus, por isso,
durante as oito décadas que sucederam o seu lançamento, muitas vezes ele foi
defendido com um mero documentário. No entanto, ao colocar as imagens de o
Triunfo da Vontade em seu devido contexto, ao verificar as intenções de sua
produtora, para quem o filme foi realizado e, finalmente, qual foi o seu uso é
possível comprovar que ele é a materialização do ideal de Hitler proposto em
Mein Kampf.
Em Mein Kampf, o ideal do trabalho é destacado pelo autor e
exaustivamente discutido: valorização do trabalho braçal, trabalho em prol da
coletividade, todos os alemães deveriam sacrificar-se por meio do trabalho de
modo a gerar benefício para todos. A cada discussão, Hitler contrapunha o
elemento judeu, a quem Hitler responsabilizava por todos os prejuízos
financeiros e morais da Alemanha: eram preguiçosos, parasitas, corruptores e
detentores de poder.
Mein Kampf foi escrito para guiar os membros do Partido Nacional
Socialista e Hitler encomendou o Triunfo da Vontade para doutrinar toda a
nação germânica. Ao contrapor a película com o livro, é notável que ambos não
estão apenas relacionados, mais que isso, é possível verificar que a cineasta
utilizou-se do livro para criar o roteiro de seu filme e assim reproduzir cenas e
sequências que, sem a leitura do livro, seriam impossíveis de serem geradas
ao acaso.
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Em seu livro não há um tópico exclusivamente dedicado aos judeus,
porém a cada tema discutido do que o nazismo desejava para o povo alemão o
judeu é sempre colocado como elemento contrário: em Mein Kampf enquanto o
alemão era o trabalhador braçal, o judeu era um negociador que visava a
ganhar dinheiro por meio da produção dos outros; enquanto os alemães tinham
uma nação, os judeus infiltravam-se nos países para sugar-lhes.
Em o Triunfo da Vontade o tema trabalho, discutido por Hitler em seu
livro, está explícito na tela cinematográfica: 52 mil trabalhadores empunham
pás afirmam que trabalharão pela Alemanha e por todos os alemães.
Carregado dos ideais de Mein Kampf, o Triunfo da Vontade transmite-os
não apenas para os membros do partido que estavam presentes em
Nuremberg, mas a todos os alemães. O filme foi exibido em 70 cidades da
Alemanha e ao tornar obrigatório que todos os jovens em idade escolar
assistissem ao filme, o Partido Nacional Socialista encontrou um modo para
que a população conseguisse compreender as ideias nazistas de modo menos
reflexivo e mais impositivo. A película de Riefenstahl materializa por meio do
cinema o desejo e a ambição de Adolf Hitler para alcançar o domínio totalitário
da Alemanha.
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A noção do real em Vanishing Waves 1
Cleverson LIMA (UEL) 2

Resumo: A forma como definimos o real é o que nos guia no caminho da vida.
Ainda que o real seja uma definição opaca, subjetiva ao olhar do outro, tomamos
alguns conceitos/definições como normal. Aquilo que podemos, ver, tocar,
cheirar, racionalizar, é o que torna esse cotidiano sólido a mente humana. De
certa forma isto é quebrado ao participarmos do mundo onírico. Em Vanishing
Waves temos a inversão do real, ou melhor, uma simulação do real em dois
níveis, o real ficcional, e a simulação do real dentro do ficcional. Neste trabalho
levantaremos os principais pontos que direcionam a essa dupla interpretação da
realidade. Ainda, em segundo plano, contemplaremos as noções básicas da
análise fílmica e como interfere na construção da narrativa do filme. Para isto
utilizamos os conceitos fílmicos de J. Dudley Andrew (2002), e as observações
de Adriano Anunciação Oliveira (2011), e a base interpretativa de André Bazin
(1991). Assim, obtivemos nesta pesquisa uma singela contribuição para a
compreensão da obra e os pontos que envolvem sua elaborada realidade.
Palavras-chave: Realidade, Sonho, Vanishing Waves.
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Todas as invenções e uso do cinema foram desenvolvidas
para moldar e criar filmes a partir da mente humana. É a mente a fonte
do cineasta e a substância dos filmes. (ANDREW, 2002, p. 28).

Nas próximas linhas, desenvolveremos algumas reflexões sobre a noção do real
e onírico utilizadas no audiovisual Lituânio, Vanishing Waves 3 (2013), dirigido
por Kristina Buozyte. Objetivamos assim uma análise cinematográfica do
conceitos textuais e audiovisuais utilizados para a produção do mesmo. Para
tanto, primeiro faremos uma breve reflexão dos conceitos ligados a realidade e
ao mundo onírico. Depois, apontaremos semelhanças dos conceitos de
realidade e sonho utilizados em outras obras, cinematográficas, como, por
exemplo, o audiovisual Matrix (1999) e o Inception (2010). Em seguida,
tentaremos mostrar os aspectos que levaram a distinção da realidade em
Vanishing Waves (2013). Por fim, uma breve conclusão sobre os aspectos
encontrados na análise.
Para entender a linha que tece este mundo fílmico, há a necessidade de
conhecermos um pouco mais da história. No audiovisual, um grupo de cientistas
tentam realizar um experimento que objetiva ligar a mente de uma pessoa a
outra, eletronicamente. Lukas um jovem cientista é o escolhido para fazer a
ligação com uma paciente em coma. Uma linda mulher chamada Aurora. Na
primeira ligação das mentes, o protagonista esconde o sucesso da experiência,
pois acaba interagindo com a paciente de forma inusitada e proibida pela equipe
que conduzia o experimento. À medida que os contatos continuam, Lukas
experimenta interações sexuais com a jovem Aurora. Tornando cada vez mais a
ligação entre ambos a um nível complexo. Levando-os a um sentimento de
paixão. Nesta trama, o protagonista tenta salvar Aurora desse sono induzido que
os separam, embora suas tentativas tenham trazido resultados, Aurora morre.
Subjetivamos a realidade em um processo continuo, auto afirmando, por meio
dos sentidos e a capacidade da razão, de que determinado momento é real. Mas
o que difere essa realidade tridimensional sinestésica das relações oníricas ou

3

“Aurora” na versão traduzida para o português.
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de momentos proporcionados pelo mundo psicológico, até que ponto esses
novos mundos não procedem ao conceito de real?
Observamos em Vanishing Waves o embaralhamento da noção de realidade. O
audiovisual possuí duas realidade, a de Aurora e a de Lukas. O protagonista, ao
participar de uma experiência que o conecta ao cérebro de uma paciente em
coma, cria no mundo onírico/psíquico uma ligação sentimental com a paciente.
Em um primeiro momento a fuga do protagonista da sua representação de
realidade, se dá pelo processo tecnológico/químico objetivando a inserção na
realidade paralela produzida por Aurora. A composição fílmica usada para a
representatividade da criação desta realidade paralela, é buscada na
proximidade das sensações proporcionadas pelos sonhos: quadros desfocados,
escuridão, sons inaudíveis/indecifráveis, inconstância nas sequencias de cenas,
são alguns dos atributos que percebemos no decorrer da narrativa. Essa linha
de pensamento caminha diretamente com os pensamentos levantados por
Adriano Oliveira (2011), que reflete, dentro do seu corpo de estudo, em um
formato semelhante que tange as realidades:
... nosso entendimento do real e do irreal dentro do universo
narrativo é compatível com a forma com a qual Eco descreve as
premissas das narrativas realísticas e fantásticas, respectivamente.
Nosso recorte pressupõe, todavia, a presença de um “mundo real” e
um “mundo irreal” na mesma narrativa, e que em algum ponto eles
colidam diante do protagonista e da plateia. (OLIVEIRA, 2011, p. 16).

Embora a distorção visual seja utilizada somente em alguns momentos, isso nos
leva a crer em uma possível tentativa de confundir, tanto o espectador, e de certa
forma, o protagonista. Na narrativa audiovisual, dois elementos são próprios da
diferenciação dos momentos ditos reais e ilusórios: primeiro a manipulação da
aparência do personagem. Segundo, a relação oposta entre noite e dia.
Esse conjunto de objetos manipuladores (por assim dizer) é comparado ao que
Dudley Andrew (2002) reflete nesse processo de organização atribuído a mente.

Pareceu obvio a Munsterberg considerar todas as
propriedades cinemáticas mentais. Além da qualidade básica do
movimento ele nota que primeiros planos e ângulos de câmera existem
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não apenas por causa das lentes e câmaras que os tornam
tecnicamente possíveis, mas por causa do próprio modo de trabalho
da mente, que ele rotula de "atenção". A mente não apenas vive num
mundo em movimento, ela organiza esse mundo através da
propriedade da atenção. Do mesmo modo, o filme não é mero registro
do movimento, mas um registro organizado do modo como a mente
cria uma realidade significativa. (ANDREW, 2002, p. 28-29).

Enquanto aparência, os protagonistas são criados com características diferentes
da “realidade”, roupas, cabelo, por exemplo, são atributos claros da
transformação. Este tipo de artifício é utilizado no audiovisual Matrix, criando
esse mesmo processo de diferenciação da realidade, como explicado por
Morfeu, um dos personagens do longa-metragem:
Acha mesmo difícil acreditar? Suas roupas são diferentes. Os plugues
do seu corpo sumiram. Seu cabelo mudou. Sua aparecia agora é o que
chamamos de “auto-imagem residual”. É a projeção mental do seu “eu”
digital. (MATRIX, 1999).

Em Vanishing Waves essa transformação não é reconhecida, por meio de falas,
devido ao processo narrativo envolto na trama dos personagens. A informação
visual da aparência é um dos elementos que quebram o significado de realidade
no mundo de Aurora.
Novamente, em Matrix, temos uma representação que aproxima-se dos
pressupostos utilizados em Vanishing Waves.
“O que é real? Como você define o que é real? Você esta falando do
que consegue sentir, do que pode cheirar, provar, ver então o "real"
são simplesmente sinais elétricos interpretados pelo cérebro.”
(MATRIX, 1999).

Desta forma há estratagemas fílmicos na utilização de uma padronização de
alguns elementos que tornam essa diferença ativa real aos olhos do espectador:
a utilização da voz, o espaço e os aspectos visuais (supracitados) dos
personagens.
Neste momento abordaremos a aspecto sonoro (voz), o espaço tanto quanto o
posicionamento das câmeras que que edificam esses dois conceitos na história.
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Paralelamente, noite/dia no perfil da protagonista (Aurora) também representa o
seu distanciamento racional da realidade, visto que conforme ela percebe a sua
condição (coma) seu mundo onírico se torna escuro e sombrio. Como citado por
André Bazin, ao referir-se do princípio da mise-en-scène, sob o olhar de
Stroheim 4, “(...) é simples: olhar o mundo de bem perto e com bastante
insistência para que ele acabe revelando sua crueldade e feiúra”. (BAZIN, 1991,
p.70).
Na formação do espaço, o dia é a representação onírica (figura 01),
proporcionada por Aurora, e a noite a representação do real, na concepção do
protagonista, (figura 2).

Figura 1: Representação onírica de uma cena
diurna proporcionada pela mente de Aurora.

Figura 2: Cena noturna na casa de Lukas.

4

Erick von Stroheim foi um diretor de cinema, ator e escritor estadunidense de origem
austríaco.
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Essa representação é estabelecida para criar o distanciamento ou estabelecer o
critério para que o receptor consiga distinguir, no enredo, o momento que se
passar na realidade e no mundo psíquico. Ao assumirmos que o mundo de Lukas
é o real, observamos que o espaço noite, é moldado como real. Para Lukas a
realidade já não é mais aceitável, sua desilusão, ou melhor, a sua fuga do
processo real é apresentada em alguns momentos. Após a sua interação com
Aurora, percebemos por meio da narrativa, que sua presença no real é infeliz,
cenas como a insatisfação de Lukas com a esposa, (figura 3) e a sua busca por
prazer no mundo real (figura 4) exemplificam tal relação. A noite, desta forma,
se torna a complexidade do nível da realidade, ligada a um mundo de tristeza,
obscuro, escondido nas sombras dos desejos e pensamento do protagonista.

Figura 3

Figura 4

O dia, por outro lado é a perceptível como claro, luminoso, feliz. A relação de
Lukas e Aurora, nos momentos felizes, se passam iluminados, aquecidos pela
sensações e desejos. Esse conceito só é perceptível pela comparação entre os
momentos iniciais da inserção mental, quando os personagens ignoravam a
situação real e viviam na fantasia da manipulação do mundo onírico, e a relação
final, quando há a escuridão no mundo de Aurora, que representa a consciência
do estado/realidade (Figura 5 e 6).
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Figura 5

Figura 6

Em outra perspectiva, o posicionamento das câmeras utilizados na inserção do
protagonista no mundo psíquico de Aurora, faz Lukas assumir o papel do exnamorado de Aurora, (que estava envolvido no acidente que a deixou em coma).
Essa representação só é quebrada no momento que ele passa a ter voz dentro
dos mundo de Aurora. A voz no mundo psíquico, só aparece na transposição da
realidade, quando ela finalmente enxerga o protagonista como um sujeito
diferente. Até este momento seu papel na realidade moldada de Aurora era
imposta pela imagem do ex-namorado. Ou seja a estada de Lukas na mente de
Aurora era furtiva, a mente dela absorvia aquela forma estranha em algo que ela
pudesse considerar próprio daquela realidade. Podemos observar isso no
momento em que Aurora mostra uma caixa com uma foto (Figura 7), essa foto é
a representação imagética do antigo casal. Esse estado de realidade só é
dissolvido quando em determinado momento a história do acidente é contada.
Na percepção de Aurora o acidente finda a sua ligação com o mundo (realidade)
pois a mesma, neste momento, adentra ao estado de coma. Nesse perfil é certo
dizer que os protagonistas ao continuarem a trajetória até o teatro, excedem a
comunicação estipulada até então. Lukas passa a ter voz, literalmente, no mundo
de Aurora, que agora transborda de informações visuais (várias salas do teatro,
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um porto, etc) após esse momento a comunicação é efetivada entre os dois
(Figura 8).

Figura 7

Figura 8

Embora, essa interação extra na mente de Aurora, provoque uma reação de
defesa do subconsciente, incorporada na figura do ex-namorado que os
persegue. Pela movimentação e orientação de câmeras, percebemos que há o
princípio da deterioração do mundo de Aurora, sua mente se entrelaça
novamente ao real, que a leva a um início de loucura, essa representação de
descontrole pode ser vista pela utilização do posicionamento inverso da
orientação espacial da câmera (Figura 9) que representa um estado de
loucura/desespero.

Figura 9
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Os mecanismos de defesa já bastante estudados pela psicanálise, descrevem a
capacidade humana de conter algumas situações psíquicas por meio de artifícios
que tendem a racionalizar determinado acontecimento que não entendemos,
com objetos familiares. Em “Inception” filme dirigido por Christopher Nolan,
percebemos semelhante utilização desse artificio psíquico. Nessa história,
também há uma relação de inserção de informações na mente de terceiros
(Figura 10), nesse contexto o cérebro produz informações para complementar
as inserções, que também são mostradas como um sistema de defesa da mente,
em determinado momento, essas defesas atacam invasores (Figura 11).

Figura 10

Em

Figura 11

Vanishing Waves temos a

mesmo

procedimento, a defesa mental, que no início é apresentada apenas no formato
de observação, é regida pela imagem do namorado, que pode ser visto em
alguns momentos, como na segunda inserção na mente, na praia, onde há
cinematografia utilizada é composta com uma terceira visão (ou um plano aberto)
registrando uma terceira pessoa, que pode ser identificado pelo comportamento
do personagem, que percebe que estava sendo observado (Figura 12).
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Figura 12

Em outros momentos podemos observar esse sistema de proteção mental, no
carro, na casa, no teatro, no quarto. (Figura 13). Nesse último encontro, Lukas
interage de forma agressiva com esse sistema de proteção ocasionando danos
mentais, tanto a Aurora, quanto a si.

Figura 13
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No enredo, nesse momento, sua inserção a mente da protagonista é
interrompida, pela eminencia da morte da mesma. Na história, a equipe do
projeto avaliou que a mente dela se distanciou dos padrões estipulados para a
ligação entre eles. Ocasionando o clímax para o final da enredo: a morte de
Aurora.
Assim refletimos que a forma como definimos o real é o que nos guia no caminho
da vida. Ainda que a realidade seja uma definição opaca, subjetiva ao olhar do
outro, tomamos alguns conceitos/definições como normal. Aquilo que podemos,
ver, tocar, cheirar, racionalizar, é o que torna esse cotidiano sólido a mente
humana. De certa forma isto é quebrado ao participarmos diariamente do mundo
onírico. Em Vanishing Waves temos a inversão do dito real, ou melhor, uma
simulação do real em dois níveis, o real ficcional, e a simulação do real dentro
do ficcional. Criando assim uma representação significativa e ilustrativa da nossa
própria condição de transição entre as nossas realidades.
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A estética da violência em Dogvile
Ailton dos Santos MANSO 1

Resumo:
O presente artigo é um resumo do Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao curso de Comunicação Social com ênfase em Jornalismo do
ano de 2010 intitulado “A estética da violência em Dogville: uma pacata e
tranquila cidade não muito longe daqui”. O artigo faz um breve estudo sobre
como a violência é representada no filme Dogville, do diretor Lars Von Trier, a
partir da análise de uma cena do longa. O referencial teórico é constituído
pelas teorias da estética aplicadas à imagem, os estudos sobre o som, sobre
os elementos cinematográficos e sobre a violência com referenciais da
sociologia, filosofia e psicologia. O artigo mostra, por meio da análise, as
características da estética cinematográfica e o uso extremado da violência,
como forma de representação da realidade e como forma de poder.

Palavras chaves: Imagem, Cinema, Violência.
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1. Introdução
O cinema é um espelho da nossa sociedade, uma folha em branco com
imagens

do

que

pensamos,

sentimos

ou

percebemos,

enfim

uma

representação do nosso inconsciente, uma materialização dos nossos sonhos
e pesadelos.
Desde a primeira exibição do 1º. filme dos irmãos Lumière em 1895
sobre funcionários saindo de uma fábrica e um trem em movimento, o cinema
através dos tempos, tenta reproduzir a realidade, ou uma impressão dela. Seja
a realidade reproduzida pelas imagens surreal, intimista ou tão real quanto a
realidade, desejamos por meio dessa arte, observar, analisar e ver o que não
vemos com perfeição pelos nossos olhos. Dentre essas observações está a
violência.
A violência está praticamente em todas as culturas, povos, tradições e
religiões. Ela está inserida em nossa sociedade de diversas formas, sejam
pelas vias sociais, institucionais e políticas. A violência se constitui como uma
série de agressões que deixam marcas, além da questão física, há outras
agressões que não vemos que são as humilhações, assédios, preconceitos e
traumas que ferem e deixam profundas feridas.
O presente artigo traz um breve resumo do Trabalho de Conclusão de
Curso em Jornalismo, apresentado em 2010 à Universidade Estadual de
Londrina.
Neste trabalho, iremos abordar a questão da violência em uma cena do
filme Dogville. Com direção de Lars Von Trier, o longa foi amplamente
aclamado pela crítica. Alguns o consideraram como uma grande obra-prima,
outros o colocaram como um trabalho desprovido de sentimentos humanos.
Num primeiro momento iremos abordar de forma resumida o tema
violência, posteriormente os estudos se voltarão para o cinema e suas
estruturas como imagem, trilha sonora e montagem e por fim, analisaremos
como a violência está inserida nesta película e como esta é transmitida ao
espectador por meio do cinema.

2. Violência: origens, conceitos
Ora, o que é a violência? A violência é algo que está relacionado
intimamente com o homem. Segundo Odalia (1983), é algo que acompanha
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este indivíduo em toda sua vida. Segundo Girard (1990) ela está ligada ao
sagrado e ao ritual. Desde a antiguidade, a agressão esteve presente na vida
do homem, seja em sociedade, em aldeias ou povos primitivos. Nos tempos
antigos a violência era usada em rituais e possuía outros elementos e
significados. Ligada ao sagrado, ao sacrifício, esse ato violento tinha como
objetivo alcançar prosperidade, fertilidade ou até mesmo a paz (GIRARD,
1990).
Nesse sentindo, pode-se perceber que a violência está relacionada
intimamente com o homem em seu cotidiano. Nos dias atuais, suas ações além
de ter como materializações as agressões físicas, ganham outros destaques e
pesos que no caso podemos invocar como os traumas, as brincadeiras, os
assédios e as palavras que ferem. Para Odalia “a violência, no mundo de hoje,
parece tão entranhada em nosso dia-a-dia que pensar e agir em função dela
deixou de ser um ato circunstancial para se transformar numa forma de medo”
(1983, p. 36).
Assim é a violência, está no cerne das relações humanas entre
parentescos de diversos tipos. Agindo invisivelmente, ela causa estragos e
abalos, mas nunca percebidos, devido a esses serem imperceptíveis aos olhos
humanos. “A violência não saciada procura e sempre acaba por encontrar uma
vítima” (GIRARD, 1990, p. 53). Conforme Michaud afirma, “a violência é, antes
de tudo, uma questão de agressões e de maus-tratos [...] ela deixa marcas”.
(2001, p. 36).
A violência está ligada ao homem em sua forma de ser, ou seja, faz
parte do homem agir com agressividade, esse instinto pertence ao “ser” animal
e este ser o acompanha em toda sua vida. Por mais que este homem viva
numa sociedade com regras e preceitos, este sujeito ainda é guiado por
desejos, ou seja, por seus instintos. E são estes instintos que trazem em sua
essência a violência (FREUD, 1927).
Freud (1927) explica que são os sentimentos e desejos mais reprimidos
que guiam os homens em suas vidas, estes são o gozo que os mantem vivos,
mas que devido a estes viverem em sociedade, eles têm que apaziguar essas
vontades. Conforme o autor, esse é o preço a se pagar para se relacionar e
conviver com o outro, ou seja, em sociedade. É preciso que o homem renegue
até certo ponto seus instintos, pois se todos resolverem praticar os desejos que
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lhe vierem em mente, poderia haver um caos, onde a vontade de um se bateria
contra a do outro.
É nesse momento que entra a sociedade e o Estado com as leis da
moralidade e dos bons costumes conjuntamente com outras instituições e
valores como a família, religião e educação. Entretanto, é também nessa
ocasião que estaria acontecendo o primeiro ato de violência, já que os homens
são impedidos de realizarem suas próprias vontades (BENJAMIM, 2010).
Para Benjamim (2010), essa violência seria necessária, já que para
manter a ordem, é preciso usar da repressão, força e agressão. Segundo o
autor, esse ato está ligado ao Direito Natural, em que o Estado tem a
autoridade de usar essa força, mas com certos limites, e todos que estiverem
ligados a esta sociedade tem que acatar essas ordens (BENJAMIN, 2010).
Por um lado, há um abuso, uma agressão, do momento em que os
homens são impedidos de viverem a felicidade plena (FREUD, 1927). Por outro
lado há outra violência mais aparente, porém não questionada que é a do
Estado que na autoridade de direito, impõem regras e leis em que todos tem
que cumpri-las e para que tal proeza aconteça, faz o uso da força e da
repressão. Nesse sentido, essa violência estaria ligada ao poder (BENJAMIN,
2010).

3. O cinema e a realidade que nos cerca
“O cinema é talvez realidade, mas também outra coisa, geradora de
emoções e sonhos” (MORIN, 1997, p.36). Ora, o que é o cinema, se não uma
materialização de nossos sonhos, desejos e contradições. Um meio provido
das estruturas mais puramente técnicas, mas que ao mesmo tempo, possui em
sua gênese, toda carga de subjetividade.
O homem necessita da ilusão para viver, pois esta é uma das formas
para superar seus medos e inquietações ou mesmo alcançar a tão sonhada e
desejada felicidade e o cinema lhe causa esse prazer. O prazer segundo Freud
(1997) é o que nos move em nossas atitudes. Homens guiados por
sentimentos resguardados em sociedades, mas que encontram no poder das
imagens, através do cinema uma fuga, uma ilusão verdadeira, um reduto de
desejos. O cinema representa a realidade, a ilusão, o desejo e uma saída.
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Segundo Tarkovski “o cinema foi a primeira forma de arte em
decorrência de uma invenção tecnológica” (1998, p. 95). Ainda segundo o
autor, é por meio desta arte que o homem consegue explorar os problemas
mais complexos de nosso tempo. Problemas estes presos a nossa realidade e
nesse sentindo, o cinema entra como uma representação da realidade.
Conforme Morin, o cinema é um interlocutor entre o imaginário e a vida real.
Ainda segundo a noção de ilusão e realidade, conforme Aumont “entre todas as
artes ou todos os modos de representação, o cinema aparece como um dos
mais realistas, pois tem a capacidade de reproduzir o movimento, a duração e
restituir o ambiente sonoro de uma ação ou de um lugar” (2007, p. 134).
Outro aspecto que será de extrema importância para o cinema e sua
representatividade com o real é a questão da identificação do espectador com
essa arte. Nesse sentido, quando uma pessoa entra numa sala escura e senta
na poltrona, a junção desses elementos mais o som e os olhos fixos na tela,
fazem com que o público crie laços em que a história por mais ilusória que seja
se passará ao espectador com uma noção de real. Segundo Morin esse fator
se dá por meio da projeção e identificação.

A projeção é um processo universal [...]. As nossas
necessidades,

aspirações,

desejos,

obsessões,

receios,

projetam-se, não só no vácuo em sonhos e imaginação, mas
também sobre todas as coisas e todos os seres [...]. Na
identificação, o sujeito, em vez de se projetar no mundo,
absorve-o. A identificação incorpora o meio ambiente no
próprio eu e integra-o afetivamente. (MORIN, 1997, p. 108).

É no cinema que o homem vê o mundo e se vê diante dele. Mas não
apenas seus medos e temores, mas também a realidade que o cerca e por
meio das imagens, tem a capacidade de observar fatos antes não vistos,
nuances não percebidas. O cinema, dentro dessa perspectiva, seria como uma
segunda visão sobre a vida e a realidade que o cerca. (MORIN, 1997). O
cinema é um espelho de um homem imaginário.
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Para se compreender este cinema, iremos abordar adiante de forma
breve algumas de suas estruturas mais importantes, a imagem, trilha sonora e
sua montagem.
3.1 A imagem que nos move
“A imagem é [...] um vislumbre da verdade que nos é permitido em
nossa cegueira” (TARKOVSKI, 1998, p. 123). É um espelho do nosso
inconsciente, como afirma Morin (1997), um duplo, em que se pode ver todos
os medos, devaneios, fraquezas e desejos do homem. Ela tem a capacidade
de comover e confortar e principalmente tem o poder de identificar e assimilar
as ações e os pensamentos.
Segundo Aumont (1995), a imagem dá a ideia de representatividade do
mundo, do reconhecimento do real e faz uma ponte de ligação entre o
espectador e a sua realidade. Ainda segundo o autor, ela pode ser
compreendida por três modos distintos: simbolismo, epistêmico e estético.
Dentro da simbologia, a função mais importante da imagem é fazer referencias
a símbolos, sejam eles religiosos ou não, é ligar o sujeito à noção de real,
ideias e significados. No sistema epistêmico, a imagem traz informações para o
espectador sobre o mundo e a realidade que o cerca. E na função estética, tem
a função de oferecer ao sujeito que a vê sensações e prazeres, sejam estes de
alegria ou a agonia.
No cinema, a imagem tem o poder de fazer referencias com o mundo
que cerca o homem. Ao se observar uma cena de um filme ou apenas uma
simples figura, reconhecemos e identificamos nela outros traços de objetos,
reais ou não, que estão presos no inconsciente. Reconhecimento para Aumont
“é identificar, pelo menos em parte, o que nela (na imagem) é visto como
alguma coisa que se vê ou se pode ver no real” (1995, p. 82). Para que isso
aconteça, invoca-se a memória do sujeito, ou seja, há uma relação entre o que
se vê e o que já foi visto e guardado em pequenos fragmentos no inconsciente.
Ainda segundo o autor o reconhecimento pode depender também do
espectador, já que este possui todo um conhecimento prévio. Por meio deste
reconhecimento é que o sujeito que vê a imagem irá gerar outra ideia de
imagem e significado sobre a mesma e isso se dará de um modo muito
particular. Outro elemento importante para Aumont (1995) é a rememoração
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que segundo o autor é a ideia de que pequenas imagens ou símbolos, que ao
contemplar, pode-se fazer toda uma referência. O espectador sempre ao ver
uma imagem reconhecerá e identificará traços da realidade contidos nela e
também fará referências desta a outros conceitos que já estão alojados no seu
conhecimento. (AUMONT, 1995).
Outro ponto a abordar sobre a imagem é que elas possuem uma ligação
muito forte com nossos pensamentos, pois “a imagem ‘contém’ o inconsciente,
[...] o inconsciente ‘contém’ a imagem, as representações” (AUMONT, 1995, p.
117). Segundo o autor, todos têm o pensamento visual, ou seja, uma imagem
mental, “a imagem mental [...] é portanto [...] uma representação ‘codificada’ da
realidade (mesmos que esses códigos não sejam os do verbal)” (AUMONT,
1995, p. 118).

3.2 A sonoridade que nos toca
Um dos elementos de grande força no cinema, a trilha sonora
desempenha um papel fundamental à sétima arte.
Em meio aos seus ruídos, silêncios, trilhas, essa sonoridade molda
cenas, guia personagens, provoca, impacta e em alguns momentos, torna-se
de extrema importância assumindo uma postura de personagem dentro do
cinema. Assim é a trilha sonora, assim é a sonoridade.
Composta pelo som ambiente/ruídos, o silêncio, diálogos e a música em
si, estas sonoridades são usadas numa película para ajudar na construção da
mensagem, seja para aumentar a tensão de uma cena, ou para explicar
sentimentos que não podem ser descritos com palavras.
Desde a invenção do cinema, havia sonorização para acompanhar as
imagens, mesmo quando os filmes eram mudos. Dos irmãos Lumière em 1895
até os dias atuais, sempre houve a junção da imagem mais o som (SALLES,
2008). Na época do cinema mudo, havia sempre nas salas de projeções
pequenas orquestras que faziam toda a sonorização possível para o filme ou
apenas um pianista que tocava de improviso conforme as imagens (SALLES,
2008). Alguns cineastas como Eisenstein encomendavam as trilhas para
compositores consagrados da época como Prokofiev e Shostakovich.

“O

cinema nunca foi ‘totalmente’ mudo. Só não havia um método eficiente de
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sincronizar o som à imagem, mas som, sempre teve. É quase que instintivo,
natural, do homem associar som à imagens e vice-versa”. (SALLES, 2008).
A música, assim como a imagem é usada para envolver, preencher e
intensificar a identificação do espectador com o filme, nas palavras de Morin:
A música do filme [...] (é) matéria afetiva em movimento.
Envolve e embebe a alma. [...]. É a música que determina o
tom afetivo, [...], que sublinha com um traço (bem grosso) a
emoção e a ação. A música de um filme é [...], um verdadeiro
catálogo de estados de alma. [...]. A música opera, assim, a
união entre o filme e o espectador e acrescenta todo o seu
ímpeto, a sua maleabilidade, os seus eflúvios, o seu
protoplasma sonoro, à grande participação.” (MORIN, 1997, p.
123).

Dentro

da

trilha

sonora,

podemos

invocar

algumas

de

suas

particularidades e características. O som que nos move pode se expressar por
meio do ruído ou silêncio. Cada elemento da trilha sonora confere peso, força e
densidade a obra cinematográfica.
Os

ruídos

expressam

idéias,

pensamentos,

circunstâncias,

interferências, condições da vida e tantas outras situações que se pode ou
deseja ter conforme o objetivo daquele que pretende repassar algo. “Todos os
ruídos têm um sentido, todos são ritmados [...]. Tão mais inebriantes quanto
são os sentimentos da solidão” (WEILL apud MORAES, 1983, p. 34). Assim é o
ruído que nos cerca. Segundo Shafer (1991) o ruído pode ser caracterizado
como qualquer som que pertence ao meio ambiente, a sua paisagem sonora.
Desde o som do vento, ao som da chuva que cai sobre a terra, ou aos carros
de uma cidade, tudo expressa sonoridade, mensagem, interferência, sentido.
“Desse modo, o ruído pode agir como fonte que alimenta a linguagem com
elementos novos, aumentando a taxa de originalidade na mensagem”
(VALENTE, 1999. p. 52). No cinema, sua função é dar originalidade, força e
repassar uma mensagem. Em Dogville, o ruído ganha uma grande importância,
pois serão estes sons que darão existência e realidade a ações que não são
reais.
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O silêncio, assim como o ruído, age “atuando como recurso expressivo,
causando tensão, em consequência de expectativa” (VALENTE, 1999, p. 89).
Sua presença quase não é nítida. Ele está ali, mas ao mesmo tempo não.
Quando todos os sons adormecem e todas as vozes e cantos morrem, resta o
silêncio que sempre esteve naquele local, sendo usado para todos os fins
possíveis, desde os metafóricos a explicativos ou contemplativo. Segundo
Shafer (1991, p. 71) “(o) silêncio é negro [...] é um recipiente dentro do qual é
colocado um evento musical [...] é uma caixa de possibilidades. Tudo pode
acontecer para quebrá-lo [...] o silêncio soa”. Assim o silêncio pode provocar
uma tensão, entretanto pode ser uma mensagem dentro do cinema, como a
ausência de uma voz, de uma mensagem, denotando que algo não pode ser
dito, falado ou explicado. Se há um silêncio, é porque há uma ausência.

3.3 A montagem
A montagem no cinema é um das particularidades mais interessantes da
sétima arte. É por meio desta técnica que um longa possui uma linearidade e
uma coerência. A montagem é o ato de contar uma história no cinema, é a
justaposição de imagens, associada a trilha sonora, tendo como base um
roteiro.
Segundo Xavier (2005) “para construir uma narrativa mais convencional,
há um processo de montagem, há criação de um tempo e de um espaço, há
conexões que são construídas pela montagem”. Segundo Eisenstein a
“montagem é uma justaposição de imagens” (2002, p. 13), para Aumont é “um
dos traços específicos mais evidentes do cinema [...] uma arte da combinação”
(2007, p. 82).
No começo do cinema, as primeiras exibições de filmes não tinham a
estrutura da montagem, ou seja, eram pequenos filmes com pouco tempo de
duração. O tempo discorrido da filmagem de uma cena era o tempo da sua
apresentação. A primeira colagem no cinema, ou a primeira noção de
montagem nasceu em 1896 com a película Démolition d’un mur, de Louis
Lumière. No caso, um muro foi derrubado e após segundos em tela preta, ele
foi novamente reconstruído, usando a técnica de rodar ao contrário a película
(GARDNIER, 2005).
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Segundo Escorel, “montar ou editar consiste em escolher e justapor
(imagens). Apenas isso. É uma operação simples, comum a toda linguagem”
(2005). Para Tarkovski este é um ato que pode ser destacado, já que a ideia
que se tem sobre filme não nasce por meio da montagem, mas ganha vida
durante as filmagens, no decorrer que as imagens são capturadas, quase como
que automaticamente. Segundo o autor, é permitir “que as tomadas se juntem
espontaneamente, uma vez que, em certo sentido, elas se montam por sim
mesmas” (1998, p.136).
Segundo Agel, “a montagem pode, portanto ter um alcance intelectual
poético ou espiritual [...] dar-lhe ritmo interno, coloração própria, fazendo
coincidir [...] ritmo interno e ritmo externo” (1972, p. 76). A montagem visa
exprimir por si mesma, pelo choque e união de duas imagens, um sentimento
ou ideia.
Seguindo esse pensamento, ainda pode-se invocar outro autor que foi
um dos defensores da montagem no cinema, Eisenstein. Segundo Eisenstein
(2002) além de usá-la para narrar uma história por meio das imagens, em
alguns outros casos a montagem poderia ser usada como uma arte subjetiva,
ou seja, a sua estrutura faria parte da mensagem. Para Eisenstein, esse
elemento teria que provocar no espectador um choque de sentidos, um novo
sentido, causando uma reação inesperada no espectador:

A força da montagem reside nisso, no fato de incluir no
processo criativo a razão e o sentimento do espectador. O
espectador é compelido a passar pela mesma estrada criativa
trilhada pelo autor para criar a imagem. O espectador não
apenas vê os elementos representados na obra terminada,
mas também experimenta o processo dinâmico do surgimento
e reunião da imagem, exatamente como foi experimenta pelo
autor. (2002, p. 29).

Conflito, é isso que rege a película, e essa é a função da montagem, “é a
criação de conflito, do choque sensível entre uma imagem e a seguinte. É este
choque que faz o dinamismo do filme” (AGEL, 1972, p. 78).
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4. Bem vindo a Dogville
Dogville, com direção de Lars Von Trier, conta a história de Grace
(Nicole Kidman), uma fugitiva da máfia que encontra abrigo numa pequena
cidade dos Estados Unidos. Nesta cidade, ela consegue a amizade e o apoio
de Tom Edison (Paul Bettany), um morador da vila que convence todos a
aceitá-la, em troca de pequenos serviços. Com o decorrer dos dias, o que
parece ser um paraíso, aos poucos torna-se num verdadeiro inferno. Com a
intensificação dos bandidos e também da polícia atrás de Grace, eles
percebem que a segurança da vila está em perigo e por isso começam a cobrar
algo muito mais do que apenas simples serviços, expondo Grace às piores
humilhações, mal tratos e abusos. O que era para ser um refúgio mostra-se
como uma prisão.
Violência, essa é a palavra que vai direcionar a história em Dogville. O
filme consegue expor toda a fragilidade e sentimentos mais profundos e
violentos dos moradores desta cidade, dos personagens mais característicos a
cometer atos extremos até aos mais, aparentemente, inocentes. Ninguém está
ileso, todos têm uma parcela de culpa.
Um dos pontos que mais chamaram a atenção para o filme, além da sua
história, é a construção do cenário. No caso, não há uma cidade de fato, tudo
se passa num palco de teatro, sobre um fundo escuro, ou claro, dependendo
do momento da cena. Neste espaço estão desenhados traços que representam
casas, janelas, portas, armazéns, jardins, árvores, as demarcações e as
fronteiras da cidade. O que de início pode soar estranho, faz com que o
espectador use a imaginação para projetar sobre esses elementos o
necessário para que a história possa fluir. Esse elemento pode fazer alusão
também, a idéia de que todos estão à mostra revelando suas verdadeiras
faces. Não há paredes que escondam seus sentimentos, pensamentos e ações
e que somente o público que assiste ao filme pode perceber, e ou, o fato de
que todos sabem o que acontece com Grace em quatro paredes, pois cada um
dessa cidade conhece o outro como a si mesmo, e tem o conhecimento do que
estes e todos são capazes de fazer e a não presença do cenário é a
materialização dessa verdade que querem acobertar e ocultar. Todos veem o
que acontece, mas fingem não ver, há uma falta de cenário, onde deveria
haver.
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O filme é divido em capítulos que separam a história e esses são
nomeados conforme o que acontecerá no enredo. Uma voz em off nos
apresenta a cidade, seus moradores, situação de vida e seus pensamentos e
sentimentos. A trilha sonora desempenha a função de complementar o cenário,
dando veracidade as ações e ilustrar os sentimentos dos personagens. O
silêncio também está presente como forma de reflexão. A iluminação, de
extrema importância ao final do longa, terá o papel de mostrar o interior das
pessoas e revelar suas verdadeiras faces, uma luz que é capaz de clarear
tudo.
Dogville, um filme forte, polêmico, audacioso e violento, consegue levar
tanto seus personagens, quanto as pessoas que a ele assistem, ao extremo da
violência e do limite desta. O longa foi amplamente aclamado em Cannes, na
mesma proporção que foi criticado negativamente por expor uma violência crua
e supervalorizada. O filme faz parte da trilogia Estados Unidos – terra das
oportunidades. Essa trilogia que se inicia com esta película, segue com
Manderlay, que foi lançado em 2005 continuando com a história de Grace e
finaliza com Washington ainda está em fase de produção. Tanto Dogville como
Manderlay possuem a mesma estrutura em relação à construção dos cenários
por parte do espectador.

5. Quando Dogville mostra os dentes
A violência, como dito no primeiro capítulo, está presente em diversas
esferas da sociedade, e estudadas, analisadas e percebidas por diversos
campos e o cinema é um deles. O filme Dogville traz em sua história, uma
gama de atitudes que podem ser classificadas como violentas. Agressões
físicas, psicológicas, claras, nítidas, indiretas e subjetivas. Nesse capitulo,
veremos suas manifestações e como estas são percebidas e potencializadas
pelos elementos cinematográficos.
Apenas uma cena será analisada, a última que faz uma referência a
agressão como forma de poder, tanto para o bem, quanto para o mal
Na análise, nos apegaremos às agressões, invocando conceitos de
autores de áreas como psicologia e sociologia para compreender melhor essa
questão e retornaremos alguns conceitos do cinema que dão mais peso à
sequência.
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5.1 Recebendo o Que é Justo
Descrição da cena: Após Grace (Nicole Kidman) ser aprisionada, todos
da cidade resolvem que o melhor é ligar para os homens da máfia, informando
do paradeiro dela.
Ao chegarem à cidade, Tom Edison (Paul Bettany) leva os homens até
onde Grace está acorrentada. Eles exigem que ela seja liberta. Após isso,
Grace é guiada por estes homens até um carro. Ela entra, e é neste momento
que nos deparamos com a verdade sobre Grace. O chefe da máfia é o pai de
Grace que estava a procura dela. Ela havia fugido dele, por não concordar com
o modo como ele levava a vida e violentava as pessoas ao redor dele.
Os dois tem uma grande discussão sobre o certo e o errado. Por fim, ele
pede para que Grace decida o que irá acontecer à cidade. Grace sai do carro,
e caminhando, observa a todos os moradores tentando encontrar a melhor
saída para eles. Quando de repente a cidade e seus moradores são clareados
por uma luz tão clara que ela percebe o mal que há nestes personagens, nesta
cidade.
Ela volta ao carro e dá sua decisão, toda cidade deve ser destruída e
todos os moradores de Dogville mortos. Esta, na visão de Grace, era uma
praga que deveria ser eliminada da face da terra. Assim fazem os homens de
Grace, queimam toda cidade e matam a todos os moradores.
Nesta última cena, o que se tem é toda uma síntese da violência
praticada contra Grace no filme. Todo o sofrimento, humilhação e maus tratos
que ela passou em Dogville é centralizado nessas imagens. Essa última cena
pode ser classificada como um ato de vingança, mas também de necessidade.
Após ela ver o lado obscuro da cidade e revelar sua fragilidade, fraquezas e
defeitos, Grace pôde perceber como são realmente todos os moradores da
pequena vila.
A violência está ligada ao poder (BENJAMIM, 2010) e é por meio dela
que alguns elementos ligados à ordem podem ser mantidos. Segundo
Benjamim (2010), em seu artigo sobre violência, o Estado tem a autoridade e o
poder de manter a sociedade e para isso faz o uso da força, da opressão e
atos violentos para com uma única finalidade: manutenção e gerenciamento da
sociedade para que todos possam viver de forma harmoniosa.
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Tudo é uma questão de poder, uma questão de quem o possui e como o
usa e é essa a ideia trabalhada pelo pai de Grace. Quando ela percebe o mal
que há na cidade e que uma simples correção não mudará o que os moradores
da cidade são, a destruição de Dogville será um mal que ao final trará um bem
a todos. Ou seja, uma violência necessária, ligada ao poder.
A imagem representa, faz referência e nos comove. Em toda cena final,
o que se tem é uma representação da realidade. Essa violência praticada no
longa é recebida pelo espectador como real, como parte deste real. Ele a vê e
reconhece nestas cenas uma parte de sua realidade.
As imagens significam e representam, segundo Morin elas são um
espelho da realidade, um duplo em que se pode ver os medos e desejos mais
profundos do homem. Uma impressão da verdade (TARKOVSKI, 1998), uma
representação do real e do mundo (AUMONT, 1995). Em Dogville, elas trazem
o peso da materialização da violência, por diversas formas e meios. Ao mostrála, essas imagens causam ao espectador sentimentos de repulsa e indignação.
Elas atraem, mas também repelem.
Por meio das imagens, é possível se observar o que antes não era visto
com um olhar mais atento. Segundo Morin (1997), o poder da imagem está na
sua representação e não em sua realidade. Está em como vemos essa
representação. Neste sentindo, nessa relação entre imagens e reconhecimento
do seu próprio interior, por meio dessa representação e da identificação
(AUMONT, 1995), o espectador sente-se atraído e repulso pelo que vê. Nestas
imagens estão toda a complexidade do homem, seus defeitos e qualidades.
A trilha sonora usada no filme, seja por meio do silêncio, ruídos ou pela
música, consegue transpor toda carga dramática à história, causar expectativa,
fazer referências e trabalhar com a construção da mensagem de forma indireta.
A trilha invoca sentimentos e ativa o inconsciente com suas lembranças e
informações (GASPARETTO, 2010)
A cena final é construída em sua grande maioria pelos sons ambientes e
ruídos. A sequência que se inicia em silêncio é quebrada pelos sons do carro
vindo em direção a cidade. Esse som, dos carros andando sobre Dogville, faz
com que Grace se lembre dessa sonoridade e de outros fatores ligados a ela,
além disso, faz alusão ao que poderá acontecer à vila. Segundo Santaella
(apud VALENTE, 1995), é possível perceber o som em três níveis e dentre
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esses há o ouvir intelectualmente. Por meio da compreensão dos elementos
estruturais da música, da sua melodia e ritmo, o ouvinte invoca a memória e o
pensamento. Essas lembranças estarão ligadas a sensações e sentimentos e
serão ativadas ou recordadas por um fator externo como imagens, aromas ou
sons. “O reconhecimento da música, portanto sua identificação, ou seja, sua
percepção, constitui uma função cognitiva” (GASPARETTO, 2010).
Outro momento importante do filme é com relação a ação dos homens
ao queimar a cidade e atirar em todos. Os ruídos representam e fazem
referências (VALENTE, 1995) e são essas que irão complementar as ações do
filme. Eles entram para contornar a falta de cenário e dar veracidade a noção
de realidade ao filme. Essa noção da realidade fará com que o espectador
projete sobre o filme os sentimentos necessários.
A iluminação também ganha um grande destaque nessa cena. A partir
do momento que Dogville é clareada por uma intensa luz, esse recurso ganha
outros contornos e funções. Se antes ela era usada para iluminar o cenário,
nesta cena em especifico, ela tem como característica clarear o interior dos
personagens. Uma luz tão forte que é capaz de deixar a mostra todos os
desejos e sentimentos mais profundos dos homens.
Essa claridade atinge apenas as casas onde estão os moradores, bate
sobre eles, deixando fortes contrastes entre o claro e o escuro e em relação
com os outros personagens, os homens do pai de Grace, ainda permanecem
numa total escuridão.
O destaque para a montagem nessa cena se deve ao final do filme. Ao
terminar o longa, é mostrada uma séries de fotografias da década de 30,
período esse marcado por uma forte crise econômica. Após a queda da bolsa
de Nova York em 1929, muitos americanos perderam o emprego. Na tentativa
de levantar a economia, o governo criou metas para superar a crise. Durante
essa tentativa, foi criado a FSA, Farm Security Administration, um projeto
lançado pelo presidente norte-americano para validar sua política de
assistência. Para registrar esse momento, foi contratado um grupo de
fotógrafos que era composto por Dorothea Lange, Russell Lee, Arthur
Rothstein, Walker Evans entre outros. Eles fotografaram todo o interior dos
Estados Unidos e presenciaram uma grande pobreza em diversas áreas do
país e são essas as fotos que compõem o final do filme.
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americans (Jovens americanos), do músico David Bowie, que por sua vez faz
uma crítica aos Estados Unidos, sendo mostradas ao final de um filme que
retrata a violência em suas mais diversas formas e como o poder pode ser
usado de maneira violenta com a desculpa de melhorar o mundo eliminando o
que não presta, faz uma alusão e suposição aos Estados Unidos. E essa
conjectura só é possível perceber por meio da montagem.
A montagem segundo Eisenstein (2002) vai além da ideia de colocar
coerência a história, ela tem inúmeras possibilidades. A grande característica
dela está no fato de justapor dois elementos diferentes entre si para formar
uma nova ideia e pensamento totalmente distinto.
Cada elemento separadamente tem uma conotação diferente e juntas
formarão um novo sentido: como os Estado Unidos usam do seu poder de
influência, autoridade e da violência para com os seus cidadãos e para com os
outros países com o motivo de tentar apaziguar temores, ameaças, eliminar a
desigualdade e pobreza e tentativas de atos terroristas, enfim, como esse país
trabalha com o medo com relação a tudo que lhe cerca.
O filme que foi lançado ao cinema em 2003 foi produzido após 11 de
setembro de 2001, data essa em que um grupo de terroristas destruíram as
Torres Gêmeas, Word Trade Center. Após esse fato, os Estados Unidos
declararam guerra ao terrorismo e passaram a usar sua influência e posição
econômica para invadir o Afeganistão e outros países posteriormente, com o
motivo de enfrentar um inimigo astuto e perigoso que poderia usar da religião
para dizimar vidas. Sua política externa está baseada em vários fatores, dentre
esses, na “crença na república como disseminadora da democracia e da
liberdade e do papel especial do país no mundo” (PECEQUILO, 2003).
Essa forma de pensar e agir ofusca e guarda uma violência clara do
poder, uma violência que usa da agressão para impor sua ideologia e
hegemonia. Esse é o pensamento de Grace ao final do filme, ela possui este
poder para eliminar o mal que é a cidade de Dogville e esses elementos e
pensamentos só são percebíveis pela estrutura da montagem ao final do filme.
Referência, esse é o detalhe que fará toda a diferença e se manterá
como a característica mais importante em Dogivlle. Desde o cenário, a trilha,
passando pela iluminação e montagem, tudo soa de forma falsa, não real, um
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recurso que fará com que o espectador participe do filme de forma indireta. E
são os elementos cinematográficos que darão veracidade e realidade a essa
representação do real.

6. Considerações Finais
O cinema é uma arte que não se limita apenas a contar histórias. Sua
essência se encontra na materialização de nossos desejos, medos e sonhos.
Suas imagens são os nossos pensamentos, tão abstratos quanto os
sentimentos, mas que na tela do cinema ganham vida. Estas imagens
penetram no interior dos personagens de uma forma tão dilacerante que
conseguem revelar todas as suas crises existenciais e seus dilemas. Nesse
momento, o cinema se comporta como um observador que fica retido num
canto apenas visualizando as ações humanas e sobre elas faz uma análise.
Dogville nos propõe uma apreciação sobre as atitudes do homem. O
filme, por conter certos elementos, num primeiro momento causa estranheza.
Mas a partir desse estranhamento, o espectador consegue perceber a obra e
se fixar em seus elementos. Tendo como ponto de partida uma crítica aos
Estados Unidos, o filme pode ser estendido para além desta nação e
compreender toda a humanidade.
São os valores e atitudes que são revelados e trazidos às claras para
que nós possamos ver e nos ver nessas ações. Se o cinema representa o que
desejamos e o que somos em nosso interior, o filme Dogville faz uma leitura
desse interior que não queremos enxergar ou aceitar. É a violência cometida e
desejada, são as atitudes que não desejamos ver, aceitar, mas que nos
movem. O cinema é um reflexo de quem nós somos, entretanto muitas vezes
este reflexo, essa pintura, é de difícil aceitação e assimilação.
O cinema é uma sucessão de imagens visuais, composta por diálogos e
uma linguagem sonora que transporta em seu interior todos os anseios, idéias
e complexidade do homem. Esses conceitos estão em cada elemento do filme.
São mensagens de cunho ideológico e sobre valores. O cinema é uma arte
técnica provida de calor e sentimentos humanos
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O menino e o monstro: A construção subjetiva da
monstruosidade no filme Onde Vivem os Monstros
.
Elisa Peres MARANHO 1

Resumo:
O objetivo central deste artigo é apresentar uma análise fílmica do longa
metragem Onde vivem os monstros do diretor Spike Jonze, fundamentada na
metodologia de Laurent Jullier e Michel Marie proposta em Lendo as imagens
do cinema (2009). Este artigo tem como pretensão somar este estudo a outros
que analisam a relação entre a realidade e a irrealidade no cinema
contemporâneo. O objeto principal da análise é o monstro e a leitura estética a
partir da qual ele é construído no filme. Nesta leitura, além de se observar um
olhar mais humanizado do diretor, tem-se uma valorização do nível subjetivo do
personagem, evidenciada na relação entre o monstro e o herói. O real e o irreal
se embaralham durante o filme, pois o monstro construído no mundo da
fantasia do menino/herói, ou seja, do irreal, passa a ser real na medida em que
ele se constrói como a projeção dos monstros interiores desse herói.

Palavras-chaves: Cinema, subjetividade, estética da monstruosidade.
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1. Introdução
Me diga uma última coisa – disse Harry – Isso é real? Ou esteve
acontecendo apenas em minha mente? Dumbledore lhe deu um
grande sorriso, e sua voz pareceu alta e forte aos ouvidos de Harry,
embora a névoa clara estivesse baixando e ocultando seu vulto:
- Claro que está acontecendo em sua mente, Harry, mas por que isto
significa que não é real?
(ROWLING, 2007, p.525)

A realidade vem sendo posta de forma cada vez mais relativa nas
últimas três ou quatro décadas, suas fronteiras são cada vez mais tênues e
questionáveis. Quando se olha para esta questão por meio da sua expressão
no cinema, um dos efeitos mais visíveis é a proliferação de filmes com temas
relacionados ao sujeito e o irreal, abordados em enredos que põem em tensão
estes limites, tanto perante os personagens, quanto aos leitores/espectadores.
A principal característica dessas obras, segundo Oliveira (2001), é o fato
de que em boa parte do transcorrer do filme os protagonistas não discernem
entre o universo real ou ilusório, humano ou inumano, da vigília ou onírico, da
vida ou além-túmulo. Assim como acontece com os personagens, o público
também é levado a perceber o mundo ficcional de maneira “distorcida”,
partilhando de sua cegueira e descobertas.
Para Oliveira (2001, p.23), o interesse por obras com essa tônica está
intimamente ligado a algumas mudanças que sofremos nos últimos anos: “[...]
tal aspecto do gosto popular poderia estar relacionado a contingências atuais
da cultura ocidental: hipertrofia midiática das representações e concomitante
fragmentação de identidades subjetivas”. Para o autor, a emergência destes
temas esta alinhada com uma leitura pós-moderna do cinema. Embasado em
Humberto Eco, ele aponta que esta leitura esta associada às seguintes
características: “metanarratividade”, “dialogismo”, “Double coding” e “ironia
textual”.
O filme Onde vivem os monstros (2009) está inserido neste cenário e
contribui para a discussão deste tema na medida em que apresenta várias
características desta forma de fazer e olhar para o cinema. Em linhas gerais, o
filme conta a história de Max, um menino que vive em meio aos conflitos
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comuns a crianças da sua idade nos dias de hoje. Após brigar com sua mãe.
Max foge de casa e vai parar em uma floresta onde vive uma comunidade de
Monstros. Max vira o rei dos monstros com quem passa uma temporada
vivendo muitas aventuras. Em determinada altura da narrativa os monstros
percebem que ele não é um rei e Max entra em conflito com o líder deles.
Carol. Ao final do conflito Max percebe que precisa ir para casa e volta para
sua mãe a tempo ainda de jantar.
O longa-metragem abarca tanto situações reais quanto fantásticas e
apresenta de forma imbricada a passagem do mundo real para a fantasia. Por
mais que exista uma mudança clara na dinâmica da narrativa, esta passagem
não acontece de forma explícita. Outra característica do filme que vai ao
encontro desta temática, é o fato do filme apresentar um double coding, ou
seja, a característica de agradar a diversos públicos pelo emprego de códigos
estéticos que são ao mesmo tempo sofisticados e populares. Pois, tanto a
história pode ser fruída por meio das concepções do senso comum sobre a
relação de crianças e monstros, quanto permite uma leitura mais atenta aos
seus aspectos psicológicos, mostrando a complexidade da relação da criança
com sua subjetividade.
A forma como o filme insere o “monstro” na narrativa e o constrói como
personagem complexo, é também um ponto que chama a atenção para
algumas mudanças na forma como os textos 2 vêm sendo produzidos e
interpretados no cinema pós-moderno. O monstro é uma figura de fronteira por
sua natureza, suas construções de longa data vêm tangenciando o real e o
irreal nas narrativas, por isso ele é bastante presente em filmes com essa
proposta.
A estética do monstro trabalhado no filme Onde vivem os monstros
segue uma tendência das últimas décadas, em que se tem o monstro
representado de forma humanizada, como um sujeito e não um objeto.
Verônica Guimarães Brandão da Silva em sua dissertação de mestrado
intitulada Estética da Monstruosidade: O imaginário e a teratogonia
contemporânea (2013), faz um levantamento do estado da arte da construção
estética do monstro desde a antiguidade e aponta para uma nova estética do

2

Aqui entendidos como processo de construção de sentidos.
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monstro a partir da análise dos filmes: O Homem-Elefante (1980), E.T. (1982),
Edward Mãos-de-Tesoura (1990), O corcunda de Notre Dame (1996), Monstros
S.A.(2001) e Shrek (2001), que pode ser encontrada em Onde vivem os
monstros.
De acordo com Silva(2013), o monstro em uma perspectiva pósmoderna vem sendo inserido e construído dentro da narrativa de forma
diferente do passado. A tônica do monstro, desde os primórdios de sua
aparição nas histórias, está na aparência, que, segundo Nazário (1998), ajuda
a compor a representação do mal que o monstro carregava, podendo ser
identificada em um primeiro momento através da deformidade física como o
gigantismo, ou a fealdade relacionada com deformações. Contudo, Silva (2013,
p.226), acredita que esse critério está mudando, esta aparência grotesca não
define o monstro e pode inclusive não gerar a mesma repulsa de antes: ”O que
no passado era digno de asco e fuga, hoje pode ser visto como algo natural em
nossa aceitação acerca da alteridade monstruosa ficcional, mas não real”.
Outro ponto que sofre mudanças é a construção psicológica do monstro, que
vem ganhando cada vez mais personalidade e sendo atrelado de forma mais
complexa a subjetividade do expectador. Segundo Silva (2013,p.222):
Se o cinema preza pela artificialidade, os monstros das últimas três décadas
celebram a amizade e protagonizam um cinema que pode pender para o bem
ou para o mal já que todos eles trazem um ponto de vista sobre o interior do
corpo, sobre as partes desirmanadas e a representação do cinema no mundo
contemporâneo

Os monstros intrigaram seu público através dos séculos/décadas, pois
trazem em sua essência a representação dos medos e perigos vivenciados na
experiência humana. Contudo Silva (2013) analisa que os monstros ampliaram
sua possibilidade de representação e ao romperem com o paradigma de que
feio é mau e somente o belo é bom, podem hoje educar, instruir e estar
associados a outras questões humanas:
Os monstros são aqueles para quem o monstro é espelho. Antes
repugnantes agora essas criaturas se revelam amáveis e dotadas de
profundos sentimentos de amor, amizade, fidelidade e de uma série
de princípios éticos. (SILVA ,2013,p.227)

138

Os monstros do filme Onde vivem os Monstros mantém a estética
tradicional grotesca do monstro, pois possuem um corpo gigante, com garras
nas mãos, boca desproporcionalmente grande, nariz inchado e chifres na
cabeça. Neste sentido sua estética segue algumas convenções, pois segundo
Nazário(1998) é através do complexo: olhos, boca e mãos, as partes do corpo
que melhor expressam o desejo que o monstro revela suas intencionalidades.
Contudo, a quebra na imagem maligna convencional dos monstros no filme
analisado está exatamente nos olhos, que são muito expressivos, os
humanizando na medida em que transmitem suas emoções e sua inocência.
O filme trabalha essa nova construção do monstro “amigo” sempre
como algo tênue e as tensões são criadas fazendo referência à concepção
estética histórica cinematográfica do monstro mau, que a qualquer momento
vai se transformar em uma besta e comer o herói representado pelo
personagem Max.
Essas características do filme estão sintetizadas na sequência que
compõe o clímax da narrativa em que Carol, o líder dos monstros, chega à
conclusão de que o menino Max não é um rei e perde o controle, sendo
tomado por seu lado monstro.
Esta sequência é muito característica de filmes que trabalham a temática
da realidade e irrealidade. Segundo Oliveira (2001) um ponto comum entre
filmes com esta proposta é o momento da revelação da verdade, que na
maioria das vezes coincide com uma crise de identidade desses personagens,
ao se verem incapazes ou impossibilitados de discernir a verdade sobre o
mundo e sobre seu verdadeiro ser.
Para aprofundar esta observação será oferecida uma análise fílmica
desta sequência, fundamentada na metodologia de Laurent Jullier e Michel
Marie proposta em Lendo as imagens do cinema (2009).
2. Análise Fílmica da sequência “Max não é rei” do longa-metragem:
Onde vivem os Monstros
2.1 Ficha técnica
Direção| Spike Jonze. Roteiro| Spike Jonze Dave Eggers. Produção| Tom
Hanks; Maurice Sendak e Gary Goetzman. Música| Carter Burwell Karen O.
Elenco Principal| Catherine Keener – Connie; Mark Ruffalo - namorado de
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Connie; Max Records – Max; Lauren Ambrose - KW (voz); Chris Cooper Douglas (voz); James Gandolfini - Carol (voz); Catherine O'Hara - Judite (voz);
Forest Whitaker - Ira (voz); Paul Dano - Alexander (voz);Steve Mouzakis - Sr.
Elliott. Lançamento EUA| 2009. Lançamento Brasil| 2010.

2.2 Resumo do filme
Max é um menino que vive conflitos e medos típicos de crianças da sua
idade como: o medo do futuro da humanidade diante da depredação da
natureza; o distanciamento da irmã adolescente; a dinâmica de relacionamento
dos pais separados a ausência da mãe que leva trabalho para casa e ainda
divide seu tempo livre com o novo namorado. Ele está aprendendo a lidar com
os sentimentos diversos desencadeados por essas situações que aparecem
compondo a primeira parte do filme. Em uma das brigas que tem com sua mãe,
depois de gritar com ela e a morder, Max foge de casa e vai para um mundo de
fantasia onde encontra uma comunidade de monstros, dos quais passa a ser
rei. Neste mundo Max vive momentos de alegria, diversão e tensões. Os
momentos com os monstros sempre fazem referência aos conflitos da primeira
parte do filme, sejam alegres ou tristes. Com o tempo a comunidade de
monstros percebe que Max não tem atributos de um rei e após entrar em
conflito com Carol, o líder dessa comunidade, ele percebe que deve voltar para
cãs. Ele então faz a viagem de volta e reencontra a mãe que o esperava para
jantar.
2.3 Em torno do filme
O filme Onde vivem os monstros é uma adaptação do livro infantil com o
mesmo nome, do autor americano Maurice Bernard Sendak, publicado em
1968. O livro na época foi considerado muito polêmico por conta dos monstros
e do comportamento do menino, sendo inclusive proibido em muitos locais e
países. (RODRIGUES, 2011).
O filme foi adaptado pelo diretor, ator e produtor Spike Jonze. Conhecido
por ser versátil, Jonze conduz sua carreira em diversas frentes realizando
videoclipes musicais e comerciais, filmes e programas televisivos. Após
conhecer Sendak em outro projeto em comum, Jonze, que já era fã do livro
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desde pequeno, decidiu fazer de Onde vivem os monstros seu terceiro longametragem (RODRIGUES, 2011).
A construção estética dos monstros é em primeira instância baseada na
ilustração do livro, mas Jonze buscou construir uma sensação de realidade,
inspirando-se nos filmes de John Cassavets e no aspecto selvagem dos filmes
de motociclismo. O diretor preferiu utilizar fantasias à computação gráfica,
utilizando esta apenas nos rostos dos monstros para dar-lhes mais expressão.
E pediu que os atores gravassem a voz dos personagens reproduzindo a
performance deles e não só o texto, para dar ainda mais naturalidade e
espontaneidade aos monstros (RODRIGUES, 2011).
O filme sofreu críticas por ter cenas de violência, sendo uma adaptação
de um livro infantil. Contudo, apesar do filme ser uma adaptação de um livro
infantil, Jonze deixou claro que sua intenção era retratar a infância e não fazer
um filme infantil.
2.4 Situação da sequência:
Esta sequência está próxima ao fim do filme (entre 1h16min02s e
1h18min32s), é a sequência clímax da narrativa, em que o monstro Carol
vendo seus planos serem frustrados começa a se indagar se o seu herói Max é
mesmo um rei. Nesta altura todos os outros personagens já tinham percebido
que Carol estava enganado e eles ajudam o monstro a perceber seu equívoco.
2.5 Análise da sequência “Max não é rei”
Parte 1.1 – Despertar de Max
Imagem

imagem referência

referência 1

2 Plano próximo de

Subjetiva de Max|

Max

sendo

Filme Onde Vivem

empurrado|

Filme

os Monstros (2009)| Sequência Max não é

Onde Vivem os Monstros (2009)| Sequência

rei| Parte1.1

Max não é rei| Parte1.1
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imagem referência

Imagem referência

3| visão subjetiva

4| Plano conjunto de

de

Max e do grupo|

Max|

Filme
os

Filme Onde Vivem

Monstros (2009)| Sequência Max não é rei|

os Monstros (2009)| Sequência Max não é rei|

Parte1.1

Parte1.1

Onde

Vivem

A sequência começa com a voz de Carol em off chamando a todos
“Venham todos aqui” “Acordem” “Acordem todos!”(imagem referência 1). A
câmera abre para a imagem de Max dormindo e volta para uma subjetiva dele
vendo Carol à distância iluminado pela luz de uma fogueira (imagem referência
1). Na sequência, corta para os outros monstros levantando e indo até Carol,
todos intrigados comentando “A algo errado!”, “Está tudo errado não devia ser
assim” “Judith, o que está acontecendo?” Entra uma música de suspense, que
junto com a luz baixa cria um clima sombrio. Um close up evidencia a
expressão de medo de Max, sob o off de Douglas perguntando para Carol o
que estava acontecendo. Carol exaltado só repete “Venham aqui” seguido de
planos de conjunto que mostram Max ficando para trás alternado com
subjetivas dele vendo Carol de longe. Max entra no campo de visão de Carol e
logo em seguida é empurrado por outro monstro (imagem referência 2),
denotando estar hesitante. Em uma subjetiva de Max, Carol em um plano
conjunto composto pela fogueira e Douglas diz exaltado: “Está tudo errado.
Nem posso olhar para ele” (imagem referência 3). Douglas pergunta “O que é?”
e alternando entre a visão subjetiva de Max – que vê Carol se aproximando em
um primeiro plano em relação a Douglas cada vez mais exaltado – e de Carol
– que vê Max em um plano de conjunto se afastando a cada investida sua – o
monstro começa a desabafar: “O forte. Temos que derrubar o forte” Douglas
em segundo plano contradiz “Não Carol!” e Carol insiste: “Não deveria ser
assim! Disse que íamos dormir todos juntos em uma verdadeira pilha. E agora
quer um quarto secreto! A KW foi embora para sempre e agora tenho que me
preocupar porque o Sol vai morrer! Olha pra ele! Nem apareceu, está morto,
está morto!”. Max reage dizendo: “Está assustando a todos!” Todos ficam
alvoroçados a câmera mostra a platéia de Carol comentando “Oh meu Deus!”
“Morto!” (imagem referência 4).
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Esta parte da sequência é marcada pelo enfrentamento de Carol e Max,
e dentro da construção dos personagens, podemos dizer que de Max com seus
piores monstros. De Sousa Cavalcante e Reinaldo (2013) ao analisar esta
sequência, ressaltam que está em cena neste momento do filme um recíproco
processo de trocas sígnicas, que possibilitam diversas instâncias tradutoras. A
dificuldade de Max em enfrentar Carol vai além dos fatores que assustam em
sua natureza de monstro, pois essa apenas reflete a forma como vê seus
conflitos internos:
Temos a figura do monstro como um elemento fronteiriço por
natureza, através do qual as ideias de cultura e não cultura são
problematizadas, bem como os temas do “eu” e do “outro”. Além
disso, a própria constituição física desses dois personagens nos
remete à noção de hibridismo. Dessa forma, habitando o limite, as
duas criaturas menino e monstro vivem um momento de imersão de
um no outro, de desconstrução das ideias de dentro e fora, de ordem
e caos. (CAVALCANTE E REINALDO, 2013,p.5)

A luz quente, a trilha de suspense e as vozes exaltadas constroem a
ideia de um conflito emocional intenso. A ideia de luz e sombra representada
pelo forte onde Max dormia seguro sob a penumbra da noite e o lado de fora
iluminado pela luz da fogueira onde está Carol, funciona como uma metáfora
visual da subjetividade de Max. A câmera subjetiva é muito utilizada durante
todo o filme, mas esta é uma parte da sequência em que esse recurso fica
mais acentuado.
Nos planos iniciais temos uma leve ausência de paralelismo e um pouco
de desfoque dando a ideia de despertar, mas ao mesmo tempo de alguém que
acordou assustado. O medo do enfrentamento é trabalhado o tempo todo na
cena, desde a hesitação de Max em sair do forte, seguido dos planos de
conjunto que mostram todos levantando e ele ficando para trás, até sua postura
sempre recuada, evidenciada pelos planos de conjuntos em que ele aparece
sempre buscando se proteger entre os outros monstros, mantendo distância de
Carol. A sua entrada no plano, sendo empurrado para frente, ajuda a construir
a ideia de que ele estava em um beco sem saída, sendo empurrado para a
situação inevitável.
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Ao mesmo tempo em que a imagem constrói a ideia de hesitação em
torno de Max, temos Carol que cresce e se impõe, invadindo cada vez mais a
tela, em uma profundidade de campo que vai aumentando, tendo Douglas em
segundo plano ao fundo como referência, na medida em que ele traz seus
conteúdos para Max.
Parte 1.2 – O embate
Imagem
referência

6

Campo

e

contracampo
Max| Filme Onde Vivem os Monstros
(2009)| Sequência Max não é rei| Parte1.2
Imagem referência 5 Campo e contracampo
Carol| Filme Onde Vivem os Monstros (2009)|
Sequência Max não é rei| Parte1.2.
Imagem referência 7

Imagem

Aproximação | Filme

referência 8 Os

Onde

dois no mesmo

Monstros
Sequência Max não é rei| Parte1.2

Vivem

os

(2009)|

quadro|
Onde

Vivem

os

Monstros

Filme
(2009)|

Sequência Max não é rei| Parte1.2

Como um peão de um jogo de xadrez que vai avançando casa a casa, um
plano de conjunto mostra Max avançando na direção de Carol “Carol, Pare!” a
câmera volta para Carol apontando para o céu insistindo “Está morto! Está
morto! Em uma dinâmica de campo e contracampo a câmera evidencia Max
avançando na direção de Carol e vice-versa (imagem referência 6 e 7). Max
empoderando-se tenta conter Carol e o adverte: “Está assustando a todos!”
Carol o ignora insistindo: “Já amanheceu!”. Max retruca avançando um pouco
mais(imagem referência 7): “O Sol não está morto! É noite ainda!” Carol
questiona: “Como sabe?” “Não posso confiar no que diz. Tudo continua
mudando!” “Vamos Douglas! Vamos derrubar o forte!” Max exaltado insiste
“Carol, você não vai derrubar o forte!”, Carol: “ Era pra ser um lugar onde tudo
aconteceria. Vamos Douglas! Faça o que eu disse!, Max: “Não! Todos vivemos
aqui, não é só você. É de todos! Da Judith, Ira, todos! A câmera mostra Judith
de relance em um plano próximo comentando: “ Ah! Finalmente!” E volta agora
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para um plano de conjunto que mostra pela primeira vez Max e Carol no
mesmo quadro (imagem referência 8).
Neste momento da sequência Max se encoraja e assume um discurso
parecido com o de sua mãe no início da narrativa. Assim, ele avança na
direção de Carol, que continua avançando em sua direção, o que é evidenciado
pela dinâmica de campo e contracampo. As imagens que mostram Max são em
sua maioria enquadradas em um plano de conjunto, aumentando a
profundidade conforme se aproxima de Carol, tendo os outros monstros em
segundo plano como referência. Já as imagens que mostram Carol, continuam
sendo em sua maioria na perspectiva subjetiva de Max.
Conforme a discussão vai se acalorando é como se eles se
aproximassem de uma linha imaginária que os coloca em lados opostos. A
imagem reforça a ideia de aproximação que o diálogo está também
promovendo. Quando a câmera mostra os dois no mesmo quadro é como se
estivessem os dois no limite que os separam.
Parte 1.3 - Desvelamento da identidade de Max

Imagem referência 9 Plano conjunto Carol e

Imagem referência 10 Câmera alta| Filme

Max| Filme Onde Vivem os Monstros (2009)|

Onde

Sequência Max não é rei| Parte1.3

Sequência Max não é rei| Parte1.3

Imagem

Vivem

os

Monstros

(2009)|

referência

11 Câmera Baixa |
Filme Onde Vivem os
Monstros

(2009)|

Sequência Max não é rei| Parte1.3

Imagem referência 12 Rosto de Carol
invadindo a tela | Filme Onde Vivem os
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Monstros (2009)| Sequência Max não é
rei| Parte1.3

Carol começa a perder o controle de forma mais amedrontadora e vai para
cima (imagem referência 9) de Max dizendo: “Deveria nos manter a salvo,
deveria cuidar de nós! Mas você não fez!” a câmera sob a perspectiva do olhar
de Max passa a mostrar Carol em uma câmera baixa, o que evidencia o
sentimento de inferioridade diante do monstro (imagem referência 10). Max na
subjetiva de Carol, agora em uma câmera alta (imagem referência 11) diz com
firmeza, mas com uma certa culpa no tom de voz:”Carol, desculpe!” e Carol
responde exaltado: “Não é o suficiente!” Douglas chama Carol ao fundo, mas
ele ignora e continua falando com Max “Você é um rei terrível” Douglas insiste
“Carol!” e Carol responde virando bruscamente “O que?”, a câmera mostra
Douglas em segundo plano ao fundo “Ele não é nosso rei” Carol interrompe
exaltado “O que? Não diga isso!”, a câmera mostra os monstros amedrontados
e fixa em um plano conjunto em que o rosto de Carol entra invadindo a tela
enquanto grita revoltado com Douglas (imagem referência 12): “Como você
pode dizer isso! Não se atreva a dizer isso!” Douglas prossegue com voz
serena: “Não existe essa coisa de rei Carol! Carol contesta indignado: “Não
diga isso!” e Douglas aumenta o tom de voz: “ É só um garoto, fingindo ser um
lobo, fingindo ser um rei!” Carol contesta: “Isso não é verdade!” a câmera
mostra todos perplexos comentando: “Ele é apenas como nós!”; “Por que não
me escutei!”. Max aparece em um plano médio e volta para Carol que exaltado
vai para cima de Douglas “Isso não é verdade!” e Douglas já mais exaltado
explica “Olhe, só deixei isso fluir porque sei que se preocupa” a câmera mostra
os outros monstros novamente perplexos e volta para o rosto de Max.

Nesta parte da sequência os planos são constituídos para gerar o efeito
tribunal, em que a câmera assume sucessivamente os lugares do acusado, do
júri e do juiz. Segundo Jullier e Marie (2009, p.51): “É a cenografia soberana de
Hollywood, aquela que mostra que ‘todo mundo tem suas razões’, aquela que
também permite que o espectador-juiz decida”.
Aqui observa-se um ponto interessante sobre a nova perspectiva do
monstro. Pois é ele quem acusa e são outros monstros que julgam, junto ao
espectador, o comportamento de um menino.
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Segundo Navarro (1998, p.17): “a ordem monstruosa é a metafórica
representação de uma ordem humana proibida e a simbólica justificação da
ordem humana estabelecida”. Max nesse momento é interpelado por seu lado
selvagem representado por Carol e vivencia os limites entre ver esse lado
como um monstro terrível, ou como um monstro amigo. A dualidade do monstro
na construção subjetiva do garoto é algo possível dentro de uma estética do
monstro influenciada por sua leitura contemporânea, pois há três décadas esta
leitura dual seria incompreensível por sua leitura restrita à encarnação da
maldade.
Parte 1.4 – O Ataque
Imagem referência

Imagem referência

13 Conflito Carol e

14 Carol perde o

Douglas – Ausência

controle – Ausência

de paralelismo |

de Paralelismo mais

Filme Onde Vivem os Monstros (2009)|

acentuada|

Filme

Onde Vivem os Monstros (2009)| Sequência

Sequência Max não é rei| Parte1.4

Max não é rei| Parte1.4

Imagem referência
15

Carol

levantando para ir
atrás de Max | Filme Onde Vivem os Monstros
(2009)| Sequência Max não é rei| Parte1.4

Imagem referência 16 Subjetiva de Carol
vendo

Max Fugir

– Ausência

total de

paralelismo| Filme Onde Vivem os Monstros
(2009)| Sequência Max não é rei| Parte1.4

Max se volta para Carol que, já fora de controle, vai pra cima dele: “Não
diga isso!” o foco se fecha em Carol, a partir desse momento a ausência de
paralelismo aumenta, acentuando a sensação de descontrole e tumulto. A
câmera mostra Carol arrancando o braço de Douglas, que grita: “Não Carol!”
enquanto escorre uma areia de seu corpo ao invés de sangue. Max, vendo
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Carol totalmente fora de controle, grita: “Não, pare!” em um tumulto Douglas
chama: “Carol!” que se vira enfurecido: “O quê?” Douglas diz indignado: “Esse
era o meu braço preferido!” Carol tenta justificar “Eu só estava segurando, você
puxou!” (imagem referência 13). Douglas: “O quê!”, a câmera volta em um
plano próximo desenquadrado para o rosto de Max evidentemente assustado
que grita: “Carol, Pare! Pare o que está fazendo!” em um plano médio, é
possível ver todo o corpo de Carol furioso indo para cima de Max aos berros e
em uma dinâmica de campo e contracampo eles começam a discutir: “Você
mentiu!” Max grita com expressão de desespero “Está descontrolado!” e
aproximando-se cada vez mais de Max, Carol diz “Não estou descontrolado.
Você deveria cuidar de nós! Você prometeu!” o monstro invade a tela com
expressão monstruosa dizendo: “Vou te comer!” (imagem referência 14).
Simultaneamente à fala de Carol inicia-se uma música que começa com um
grito e segue dando ritmo a esta parte da sequência. Max se esquiva e sai
correndo, e um breve plano de conjunto mostra Carol caído aos pés dos outros
Monstros, a câmera baixa mantém o mesmo ângulo, enquanto o monstro
levanta-se e vai invadindo a tela novamente fechando em sua expressão agora
totalmente descontrolada (imagem referência 15), seguida de uma subjetiva de
Carol, com ausência ainda maior de paralelismo e imagem quase desfocada,
vendo Max entrar na floresta (imagem referência 16).
Durante a maior parte do filme. Carol e Max nutrem um relacionamento
de amizade, mesmo Carol mostrando sua instabilidade emocional, hora
melancólico, hora agressivo. Contudo, Max e ele se divertem juntos e sua
instabilidade, apesar de gerar tensão na resolução dos pequenos conflitos, fica
em segundo plano. Os monstros neste aspecto esta desempenhando um papel
socializador, inserindo Max no grupo.
Porém, neste momento o enfrentamento que vinha se construindo desde
o início da sequência vira conflito e Carol assume todo seu lado monstruoso e
selvagem. O que vem ao encontro de um aspecto da natureza do monstro
observado por Nazário(1998, p.15): “[...]se o monstro acusa, não se deixa
julgar, se é socializador ele mesmo não está socializado, é id, liberdade,
ausência de culpa, princípio de prazer, com um sinal negativo”.
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O descontrole de Carol é transmitido hora através de planos médios que
mostram o monstro grande indo para cima de Douglas depois de Max, hora por
meio de planos próximos que mostram a expressão do medo dos personagens
e a raiva de Carol que vai tomando conta da tela. A ausência de paralelismo vai
se intensificando durante a sequência, contribuído para a construção de um
conflito que caminha para o colapso.
No ponto alto do conflito em que Carol perde totalmente o controle e vai
para cima de Max, a trilha que começa com um grito de um garoto, dá dinâmica
à fuga de Max. Somada à ausência de paralelismo e de foco na imagem, é
constituído o efeito vertigem que será intensificado na próxima sequência,
compartilhando com o espectador a sensação de colapso que o conflito com
Carol cria na identidade de Max.
Este é o último plano da sequência, que mostra Max entrando na floresta
sob a perspectiva subjetiva de Carol, que vai em busca do garoto na sequência
seguinte. A floresta escura funciona, tanto pelo jogo de luz novamente, quanto
pela sua conotação psicológica, como metáfora do inconsciente de Max.

3. Conclusão
Por meio da análise da sequência “Max não é rei” é possível observar
várias características da estética do monstro tradicional principalmente através
da forma física, no entanto, integradas a uma nova estética em que se tem uma
leitura humanizada do monstro, sendo trabalhada como um personagem
complexo e próximo.
Por meio da análise fílmica foi possível perceber que o monstro dentro
do cinema pós-moderno, não é construído de forma mais profunda apenas no
seu visual, ou na sua relação de amizade com o herói e protagonista, mas,
principalmente, através do olhar do diretor que o enquadra sob a perspectiva
subjetiva da câmera, ou através de planos próximos que evidenciam não só
suas garras, dentes caninos, ou olhos perdidos, mas também de seu olhar
melancólico e seu semblante transtornado. Ele não aparece apenas em
perspectivas de câmeras baixa total, para mostrar sua imponência no plano,
mas sim através do campo e contracampo, que mostra o que o monstro vê, sob
o mesmo ângulo do herói.
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Os monstros de Onde vivem os monstros são tão ferozes e amigos,
quanto um menino da idade de Max pode suportar. Sua representação na
subjetividade do protagonista ajuda-o a lidar com as imagens monstruosas que
tem de si. Segundo Silva (2013, p.230): “Amamos os monstros não porque
tenham se tornado bons, mas justamente por causa da feiúra que nunca
perderam”. É importante que os monstros mantenham sua natureza, para que
Max possa encontrar-se com a dele.
Por fim, o filme soma-se a outras produções contemporâneas cujas
temáticas tratam de questões ligadas ao sujeito e o irreal na medida em que
identificamos que os monstros são construídos de forma imbricada à identidade
do herói. Desta forma, eles o ajudam por meio de um universo irreal, de
fantasia, a lidar com a realidade e com seus próprios monstros interiores.
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Cinema silencioso e escuta cega
Guilherme de Castro Duarte MARTINS

Resumo:
Pretendo investigar, primeiramente, as diferenças conceituais que surgem entre
os verbos ouvir e escutar, formulando a hipótese de que podemos ouvir sem
escutar e escutar sem ouvir. Para isso, irei analisar uma seqüência do filme
“Luzes da Cidade”, de Charles Chaplin, na qual fica claro que nossa escuta pode
ser disparada por elementos não-sonoros da linguagem cinematográfica.
Abordarei também o conceito de esquizofonia, cunhado pelo pesquisador
canadense R. Murray Schafer para designar o fenômeno de dissociação entre
um som e sua fonte emissora; fenômeno visto por ele como origem de um
desapossamento de nossa faculdade de escuta no viver contemporâneo.
Tentarei, posteriormente, desconstruir essa concepção puramente negativa da
esquizofonia, formulando a teoria de que ela também pode surgir como
possibilidade criativa, pois permite que novos sentidos sejam disparados a partir
da dissociação entre um som e sua fonte, ou entre um som e sua imagem. Ao
fim buscarei investigar, a partir da seqüência de abertura do premiado filme
“Branco Sai Preto Fica”, de Adirley Queirós, como um silêncio pode ser
heterogêneo, prenhe de sons e de escutas.

Palavras-chave: Paisagem sonora, som, cinema, Branco Sai Preto Fica.
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Da audição às escutas
Ouvimos, obviamente, com os ouvidos, mas ao escutar colocamos em
ação outras faculdades, como a memória, o pensamento, a intenção, a atenção,
etc. Roland Barthes define o ato de ouvir como um fenômeno fisiológico, ao
passo que “[...] escutar é um ato psicológico. Pode-se descrever as condições
físicas da audição (seus mecanismos), recorrendo-se à fisiologia da audição; a
escuta, porém, só se pode definir por seu objeto, ou, se preferirmos, sua
intenção” (BARTHES, 1990, p. 217, apud. STOLF). O autor diferencia os dois
verbos (ouvir e escutar) em categorias que podem ser associadas, a primeira ao
reflexo e a segunda ao pensamento. Ouvir está mais ligado ao corpo e sua
composição orgânica, ao passo que escutar seria um ato do pensamento e da
consciência. A escuta, portanto, não se produz apenas quando nossos tímpanos
vibram diante de um som, mas a partir da conjugação entre um som e nossa
intenção de escuta, emanando, portanto, desde uma relação acústico-filosófica,
ético-acústica, etc.
Podemos, portanto, ouvir sem escutar, como aquele som constante da
geladeira ou da ventoinha do computador que preferimos ignorar, interpretandoo como silêncio. Só nos damos conta de que ele estava lá o tempo todo quando
os aparelhos desligam; só o escutamos, portanto, quando se silencia. Podemos,
por outro lado, escutar sem ouvir. Para entendermos melhor essa outra
possibilidade,

voltemos

ao

cinema

silencioso

dos

primeiros

tempos.

Primeiramente, é importante grifar que se tratava de um cinema silencioso, e não
absolutamente mudo. Mesmo que os filmes da época ainda não fossem capazes
de emitir sons, havia toda a sonoridade da platéia, com suas respirações, tosses,
gritos, vaias e aplausos, além da sonoridade da própria sala, o ruído do projetor,
a ventilação etc. Sem falar nos músicos que, escondidos atrás da tela ou nos
fossos das salas de exibição, produziam acompanhamentos sonoros para os
filmes. No entanto, mais relevantes para compreender o ‘som’ do cinema
silencioso, são as possibilidades de escuta produzidas a partir de elementos nãosonoros da linguagem cinematográfica, como a montagem, a fotografia e a
interpretação dos atores, que podem fazer surgir escutas mesmo num filme sem
som. O ator e diretor Charles Chaplin resistiu fortemente ao advento do cinema
sonoro, pois acreditava que seu personagem, o vagabundo, perderia toda sua
força expressiva caso ‘falasse’. No entanto, em muitos de seus filmes podemos
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encontrar soluções narrativas marcadamente sonoras, mesmo que disparadas
por elementos puramente visuais, mesmo que inaudíveis.
É o caso da seqüência de “Luzes da cidade”, na qual uma vendedora de
flores cega confunde Carlitos com um milionário. A vendedora está na esquina
com seu cesto de flores enquanto Carlitos caminha a pé pelo meio da rua,
engarrafada de automóveis. Para fugir de um policial, o vagabundo entra no
banco de trás de um carro e sai pelo outro lado, batendo a porta do veículo.
Nesse instante a vendedora ‘escuta’ a batida da porta e oferece flores ao suposto
magnata. Não ouvimos nada, pois o filme não possuía banda sonora, ou, se
possuía, não havia a menor necessidade de sonorizar a batida, pois nossa
escuta já foi ativada e requisitada por outros elementos cinematográficos nãosonoros, como a montagem e interpretação dos atores. Isto é, somos solicitados
a escutar, mesmo não ouvindo ruído algum, para entender a narrativa. Mais do
que isso, temos que escutar a escuta da vendedora que, por ser cega, localizase e interpreta o mundo através dos sons, tendo sido capaz de, numa
combinação entre escuta, interpretação e acaso, confundir Carlitos com o dono
do carro. Apesar do vagabundo ainda não saber sobre a cegueira da moça,
Chaplin diretor sabe, e coloca o espectador numa posição de vantagem sensorial
em relação aos personagens, pois além de ‘escutarmos’, como a moça, a batida
da porta, podemos também, diferentemente dela, ver que se trata de uma
confusão. A cognição da vendedora pregou a todos uma peça, ao tentar ligar,
equivocadamente, um ruído a sua fonte emissora, permitindo assim que
vagabundo e magnata trocassem de lugar diante dos nossos olhos. Essa
seqüência nos mostra, acima de tudo, que não precisamos ouvir para escutar,
nem ver para crer. Existem muitos outros exemplos, que não pretendo aqui
destrinchar, dessa deflagração da escuta a partir de estímulos puramente visuais
no cinema silencioso, e também no cinema moderno, nas artes plásticas
(quantos quadros não são altamente ruidosos sem emitir um som sequer?) e na
vida cotidiana, a todo momento.
Barthes propõe ainda um terceiro tipo de escuta, que se desenvolveria
num “espaço intersubjetivo e que é ativa, uma escuta que fala, circula, desagrega
e que inclui o inconsciente e uma polissemia (ao contrário de uma escuta apenas
intencional, concebida como um ‘querer’ ouvir inteiramente consciente” (STOLF,
2011, p. 34). Essa escuta arrastaria as outras duas num turbilhão não explicável
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apenas pelo ouvido, nem redutível à memória ou à interpretação que se faz de
um som, pois surge justamente a partir da conexão com forças do fora, exteriores
à fisiologia do sistema auditivo e à vontade de um sujeito unívoco.
Ouvir por instinto: o rugido de um animal, que nos coloca
automaticamente em fuga, dominados pela vontade de sobrevivência. Tapar
com as mãos o ouvido diante de um ruído muito agudo, mais preocupados em
proteger os tímpanos do que em interpretar a natureza e a origem desse ruído.
Escutar por pensamento, memória e consciência: a sirene da ambulância
quando estamos dirigindo no trânsito, associando esse som a um contexto e a
uma possível ação que nos cabe. Após consultarmos rapidamente nossa
memória e consciência, medirmos num relance o espaço da rua, escutarmos se
a ambulância está mesmo vindo em nossa direção, decidimos se, diante da
sirene,

devemos

ou

não

abrir

passagem.

Escuta

que

desagrega,

desestabiliza: o bebê que, no meio de um choro, escuta um acalanto e
adormece. O arrepio que nos percorre ao escutarmos uma voz, velha e trêmula,
que subitamente abre caminho na paisagem sonora de um terminal rodoviário,
cantando blocos de juventude. Uma criança ao encontrar, sem querer, o mar
dentro de uma concha; a vendedora cega, cuja habilidade para interpretar
racionalmente o mundo através da escuta não foi suficiente para ordenar o
acaso, provocando não somente a desestabilização da ordem social, ao colocar
um vagabundo no lugar do magnata, mas disparando uma história de amor
imprevista, não apenas entre um andarilho e uma não-vidente, mas entre cinema
e ruído, entre cinema mudo e escuta cega. Esse terceiro tipo de escuta, que não
se limita à intencionalidade de um sujeito nem a uma compleição fisiológica
específica, está conectado a forças não-sonoras e transpessoais, conjugandose a elas em fluxos que arrastam e desestabilizam corpos, mentes, sujeitos,
blocos de memória e infância, lugares sociais, entre tantas outras semióticas.
Não é mais com o ouvido que escutamos, mas com o corpo todo e, quiçá, com
corpos-sem-órgãos, plugando uma concha na nuca do vento... É uma escuta
que nos escapa, numa espécie de suspensão ou rapto dos sentidos.
Essa diferenciação entre as escutas se torna ainda mais complexa ao
percebermos que mesmo o fenômeno fisiológico da audição está em relações
complexas com outros sentidos. Como nos mostra R. Murray Schafer,
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o tato é o mais pessoal dos sentidos. Tato e audição se encontram
onde as freqüências mais baixas do som audível se transformam
em vibrações táteis (por volta de 20 hertz). Ouvir é uma maneira
de tocar à distância e a intimidade do tato é fundida com a
sociabilidade quando quer que pessoas se reúnam para ouvir
coletivamente algo em especial. (SCHAFER, 1993, p.11)
A audição pode, então, ser considerada como uma forma diferenciada de
tato. Afinal, ela não se produz justamente quando ondulações que atravessam o
ar fazem vibrar os pêlos de nossos ouvidos e a membrana dos tímpanos? Falar
também é, portanto, tocar, encostar, não somente do ponto de vista poético, mas
fisiológico. Talvez por isso um som seja capaz de provocar, como forma
subjacente de sua passagem por nós, uma segunda onda de arrepio percorrendo
a pele, seja por susto ou maravilhamento...
Existem, portanto, fronteiras porosas entre os sentidos, zonas de
vizinhanças e embaralhamentos de cognição, onde se produzem as nuanças da
nossa percepção; limiares que ao mesmo tempo nos estimulam e desestabilizam
os códigos pré-estabelecidos. Não sabemos se o giz na lousa está soando ou
nos arranhando... São nesses limiares, entre imagem e som, visão e escuta, por
exemplo, que ocorreram as maiores invenções do cinema moderno e
contemporâneo, da mesma maneira que o ruído foi, paradoxalmente, capaz de
desorganizar, atrapalhar e renovar a linguagem musical.
Apesar disso, persiste na história da arte (e da ciência) uma primazia da
visão sobre os outros sentidos, configurando aquilo que Victor Flores define
como “ocularcentrismo”, que pode ser entendido como um regime de percepção
capaz de reduzir o mundo à sua porção visual, consolidado na frase de São
Tomé “ver para crer” (FLORES, 2007, p. 54). São imagens de microscópio, raiosx, diagnósticos por câmera invasiva, e “até quando um médico ausculta um
pulmão é para enxergar uma pneumonia que ele o faz” (DELEUZE, 2013, p.
195).
No entanto, sabemos que os mundos ao nosso redor não estão
distribuídos hierarquicamente em categorias estratificadas que vão da vista ao
olfato, da cor ao som, mas espalham-se de maneira descontínua e singular a
cada caso. A fronteira entre os sentidos é constantemente permeada e desafiada
por nossa experimentação desses mundos, passando do paladar à intuição, da
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apatia ao arrepio em saltos, contaminações e revezamentos imprevisíveis.
Diversos experimentos artísticos procuram driblar a perspectiva totalizante que
privilegia a visão na arte, explorando a audição, o tato, olfato ou até paladar como
forma de expressão e criação de espaços-tempos, pois “nossa percepção do
espaço depende tanto do que ouvimos como do que vemos” (NEUHAUS, 1965,
apud. STOLF, 2011, p.156), tateamos ou farejamos. Basta desligarmos o som
da televisão ou do vídeo game para percebermos quanto a experiência sensorial
se reduz, de maneira que “a cultura visual não é tão somente visual” (DUNCUM,
2004, p. 252).
Quando apagamos a luz do quarto, antes de dormir, os sons da noite lá
fora se potencializam e o escuro se enche de vozes e movimento. O cricrilar dos
grilos torna-se audível, salta para dentro do quarto, como que para nos lembrar
que ele estava o tempo todo ali, soando, independente de nós, apesar de nossa
consciência tê-lo notado apenas neste instante. De olhos fechados, quem sabe,
podemos escutar até mesmo a queda de uma agulha no palheiro. A diminuição
da visão abre espaço para que a audição entre em cena mundos acústicos se
agigantem. É como se a visão estivesse consumindo e monopolizando nossa
percepção, como uma espécie de déspota dos sentidos, um regime totalitário
que o apagar das luzes vem derrubar. O exemplo extremo disso são aquelas
aves que têm os olhos furados por seus proprietários, para que não consigam
enxergar as grades da gaiola. Acredita-se que, ao deixar de perceber a porção
visual de seu confinamento, essas aves possam, talvez, ter alguma vontade de
cantar. “Furaram o zóio do assum preto pra ele assim, ai, cantá mió”... 1

Naturezas e artifícios: esquizofonia
As oposições filosóficas entre as idéias de natureza e cultura adquirem
novos tensores quando o etnólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro, em sua
teoria sobre o perspectivismo ameríndio, observa que nos termos do
pensamento selvagem a cultura permaneceria fixa, enquanto o que varia é a
natureza, ou as naturezas. Isso vai na contramão do pensamento ocidental
clássico, segundo o qual teríamos diferentes culturas proliferando-se sobre uma
única natureza. De acordo com a cosmogonia indígena os animais também
1

Trecho da canção “Assum Preto”, de Luiz Gonzaga, que conta a história de uma ave com os olhos
furados que canta sem ver o sol.
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possuem cultura, por sinal a mesma que a dos homens, e é essa cultura que faz
variar a natureza. Isso pode ser comprovado através das mitologias de diversos
povos indígenas, onde percebemos que para um jaguar, por exemplo, o ser
humano é visto como uma paca, caça, comida. O sangue é cauim para o
morcego, assim como aquilo que para nós é um cadáver podre, pelos urubus é
visto como mandioca fermentando; e “o que vemos como um barreiro lamacento,
para as antas é uma grande casa cerimonial…” (DE CASTRO, 2002, p.239). Um
jaguar pode, ainda, tornar-se homem, da mesma maneira que um humano é
capaz de metamorfosear-se em flor. Em termos sonoros, poderíamos nos
arriscar ainda a dizer que onde vemos uma árvore oca um pica-pau enxerga um
tambor, o abdômen da cigarra é reco-reco, o rabo da cascavel um maracá e,
quem sabe, uma pedra vazada é concha acústica para o recital dos espíritos das
águas. A natureza, portanto, muda de lugar, transformando-se segundo
diferentes perspectivas dentro de uma só cultura. Por isso, “tudo é perigoso;
sobretudo quando tudo é gente, e nós talvez não sejamos” (ibidem, p.250).
Segundo o perspectivismo ameríndio podemos concluir, entre outras coisas, que
os artifícios não são privilégio dos seres humanos, mas pertencem a todas as
naturezas.
Outro exemplo histórico que relata bem essa possibilidade de
transmutação das formas naturais, e que não se restringe à mitologia, é o célebre
encontro entre o náufrago e mercenário alemão Hans Staden e o cacique
tupinambá Cunhabebe. O diálogo travado entre eles durante uma cerimônia
antropofágica, relatado por Staden em suas memórias, é uma peça chave para
entendermos o perspectivismo, a partir do embate que nele se delineia.
Cunhabebe aproxima-se do alemão com um pote de carne humana, oferecendo
ao prisioneiro um pedaço de perna. Indignado, Staden se recusa, dizendo que
se nem os animais, que são bestas, comem seres da mesma espécie, por que
razão um homem, feito à imagem suprema de Deus, deveria comer outro
homem? Ao que Cunhambebe prontamente responde “Jauara Ichê! (Eu sou o
inimigo, eu sou um jaguar. Está gostoso...)”, enquanto dá uma mordida na perna
que tinha oferecido ao ‘colega’ europeu (STADEN, 1974).
Este exemplo mostra que Hans Staden, horrorizado com a oferta canibal,
aferrou-se à sua forma-homem, elegendo-a como semelhança suprema de
Deus, ápice da criação e da evolução; apelando a seus contornos e à razão que
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dela advém, para conjurar o canibalismo. Já para Cunhabebe não foi problema
deslocar-se desse lugar humanóide, abrindo mão de sua forma-homem e da
fixidez que ela lhe impunha, mudando de lugar e transfigurando-se em jaguar
para, a partir daí, segundo as regras impostas pelo próprio Staden, adquirir o
direito de comer o outro, pois já não pertencia mais à mesma espécie que sua
comida, se era esse o problema. Isso foi possível porque, para Cunhabebe, a
cultura é uma só, mas a natureza pode ser colocada em variação, seja na
mitologia ou nos embates da vida cotidiana. Já para Staden as culturas variam
e a natureza é estanque, fixando lugares e funções a partir de suas espécies,
formas e contornos visíveis. A partir deste encontro entre os dois homens
percebemos que existem múltiplas culturas e múltiplas naturezas. Naturezas
culturantes e culturas naturantes.
Acredito que as naturezas também operam por artifícios. Elas se
disfarçam, modificam-se e se inventam. Por isso penso ser desnecessária a
separação insistente entre naturezas e artifícios. Haja visto a mula e o burro que,
por não terem função reprodutiva, operam uma interrupção na cadeia evolutiva,
desde um platô de esterilidade; não se explicam em termos do ciclo de vida:
nascer, reproduzir e morrer, são antes zonas de intensidades puras,
acontecimentos sem fim, acidentalidade de uma natureza artificiosa. O chocalho
da cascavel é música ou aviso de perigo para outros animais? Ou ainda uma
maneira de hipnotizar o passarinho, chamando sua atenção para a cauda da
cobra quando, na verdade, o veneno está na extremidade oposta, na cabeça,
dentro de suas presas? Naturezas e culturas, venenos e antídotos são como
cabeças da mesma serpente.
Horrorizado com a crescente poluição sonora das megalópoles e o
surgimento de paisagens sonoras sintéticas, que estariam sufocando os sons da
natureza e substituindo-os pelos sons feitos por máquinas, R. Murray Schafer
cunhou o termo Schizophonia. O prefixo grego Schizo significando separado,
cindido, somado à palavra grega Phone, entendida como voz. Schizophonia
seria, então, a separação entre um som e o sujeito ou objeto que o emite. Ela
surgiu, para o autor, com o advento do telégrafo, e potencializou-se
posteriormente com o telefone, o rádio, fonógrafo e alto-falantes. Ouvimos o
locutor mas não o vemos, nem sequer sabemos onde ele está, pois “sons foram
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rasgados de seus soquetes naturais e ganharam uma existência amplificada e
independente” (SCHAFER, 1993, p.90).
O músico francês, com sobrenome semelhante, Pierre Schaeffer,
fundador da música concreta, também sistematizou e utilizou-se dessa
possibilidade de descontextualização dos sons, isolando-os de sua fonte, em seu
processo criativo. Schaeffer remontou seu processo musical a um dispositivo
utilizado por Pitágoras, que muitas vezes escondia-se atrás de uma tela para dar
aulas, incitando assim seus alunos a prestarem atenção apenas na mensagem
transmitida pela voz, e não na imagem do professor. Pitágoras nomeou esse
processo de acusmática, termo que foi retomado por Schaeffer, o francês, para
fundamentar sua utilização dos ruídos na música, afirmando que eles só teriam
potência artística se não remetessem mais à sua fonte, se não formassem
imagens representativas nem decalques de um ‘original’ em nossa memória. De
certa forma essa postura se relacionava com uma mudança mais geral que
surgia no campo das artes, marcada pela tendência de negar a representação.
Para alcançar essa dissociação plena Schaeffer propunha diversos exercícios,
que chamou de escuta reduzida.
Para o autor canadense, R. Murray Schafer, a idéia de esquizofonia,
assim como sua parente psiquiátrica, a esquizofrenia, estaria necessariamente
ligada ao nervosismo e ansiedade da vida contemporânea nos grandes centros,
sendo vista quase sempre como um fator negativo que precisaria ser combatido,
pois estaria nos desapossando de nossa faculdade de escuta, assim como a
esquizofrenia desapossaria o paciente de sua sanidade. Para Schafer, a
esquizofonia nos impede de ouvir “corretamente”, fragmentando nossa escuta,
pois não conseguimos mais discernir entre natural e artificial, puro e sintético,
não sabendo mais de onde vêm os inúmeros sons que nos rodeiam numa
metrópole.
Em parte, isso é verdade, pois a vida urbana é mesmo capaz de nos
ensurdecer e estressar, no entanto, não basta que nos prendamos no
antagonismo natural/sintético, nem nos escandalizemos diante da esquizocacofonia da vida contemporânea, sendo mais urgente encontrarmos maneiras
de ‘tornar sonoro’ em meio ao caos ensurdecedor. Engendrar possibilidades de
combater e soar que estejam à altura das técnicas utilizadas pelo capitalismo,
em constante mutação e sucateamento, extrapolando a binômia homem-
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máquina, para explorar a profusão de cruzamentos que ela nos permite.
Técnicas e ações que não fujam do capitalismo, mas façam o capitalismo fugir,
ainda que temporariamente, como um cano que estoura. Plantar silêncios na
cidade, vacúolos de quietude, criar nichos de audição coletiva, instalar caixas de
som debaixo de pontes, sair por aí com uma cigarra elétrica na mochila... É
mister confundir sintético e natural a ponto de desestabilizar as polarizações
estagnadoras, utilizando a esquizofonia a favor da arte e da vida.
Esquizofonia, portanto, é também produtividade sonora e não apenas
desapossamento. Da mesma maneira que, para Deleuze e Guatari, a
esquizofrenia não pode ser encarada simplesmente como doença mental, cujo
portador deva ser clinicado e medicado, mas antes como produtividade desejosa
incessante, repleta de possibilidades, sem saber de antemão se essa
produtividade será para o bem ou para o mal, pois,
o esquizo é uma fonte desejante de fluxo contínuo, que está em
constante atividade, operando sempre por cortes e ligações numa
produção incessante de sentidos. Por essas características, o
esquizo é portador de um princípio revolucionário, pois sua
capacidade de produção subverte tanto a lógica institucional de
doença quanto a lógica do capital. (OBICI, 2006, p.37)

Acredito que a esquizofonia é, inclusive, a maior ferramenta que temos
para trabalhar o som no cinema e na arte contemporânea, pois é justamente
dessa fissura entre um som e sua fonte emissora, ou entre uma imagem e seu
som, que surgem novos sentidos não previsíveis para a linguagem
cinematográfica e artística. É a esquizofonia que nos permite utilizar, por
exemplo, o ruído do motor de um liquidificador para sonorizar a imagem de uma
nave especial voando na tela de cinema. É através da esquizofonia que podemos
engendrar uma paisagem sonora improvável, combinando sons de baleia com
cricrilar de grilos, ou escutar o rastro eletromagnético de um cometa...
Outras civilizações, que não necessariamente se relacionam com o modo
de produção capitalista, lançaram-se em experimentações esquizofônicas bem
anteriores ao telégrafo. Existe uma construção Maia, com 1.100 anos de idade,
conhecida como templo de Kukulcan (MEX), cujas propriedades esquizofônicas
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podem ser observadas por qualquer visitante curioso que por ali passe. Basta
que o observador se coloque em frente à pirâmide, do lado de fora, e bata
palmas. O eco de suas palmas voltará após alguns milisegundos, com as
propriedades totalmente alteradas. Na verdade o som desse eco, ou a “resposta”
da pirâmide, se assemelhará muito mais ao grito do pássaro sagrado conhecido
como quetzal 2, do que com uma palmada humana. Som que vai palma e volta
pássaro: bumerangue-esquizo-fone. Especialistas do mundo todo já se
debruçaram sobre essa questão, tentando entender se a deformação das
palmas seria intencional, fazendo parte da concepção arquitetônica do templo
ou mera produção do acaso 3. O fato é que estas aves, os quetzal, eram para os
Maias bens tão valiosos quanto a jade e o ouro, e o eco produzido pelas palmas
é exatamente igual ao seu canto.
O templo pode ser entendido, além de uma bela obra arquitetônica, como
um sintetizador gigante, um aparelho ancestral de reproduzir e deformar sons,
operando no limiar entre natureza e artifício, até não sermos mais capazes de
separá-los. Um dispositivo que encurta as distâncias entre a palma e o pássaro,
provocando um curto-circuito também entre sintético e natural. Um sistema
capaz de nos revelar que as mesmas partículas do canto do pássaro estão
presentes na palma humana, e vice-versa, sendo a sonoridade específica de
cada uma apenas o resultado contingente de uma combinação singular e
transitória dessas partículas sonoras que, ao atravessarem o templo, podem ser
recombinadas e devolvidas transmutadas pela distorção do eco, como que para
lembrar-nos de nossa própria mutabilidade enquanto forma-homem. Como
Anahí, transformando-se em flor para afugentar seus inimigos 4. Exatamente
como um sintetizador que, operando a partir de freqüências puras, pode chegar
ao som de um trem, um pássaro ou uma nuvem cósmica. Kukulcan: uma
pirâmide esquizofônica cuja compreensão insiste em nos fugir (graças a deus!).
O som e a sonda

2

Segundo a Wikipédia: O quetzal-resplandecente (Pharomachrus mocinno) -por vezes chamada de "serpente de
penas" é uma ave trogoniforme, típica da América Central. Os antigos povos da Mesoamérica – Maias e Astecas prestavam culto ao quetzal como ave sagrada e hoje em dia é a ave nacional da Guatemala.
3
Mais informações sobre o templo Kukulcan e os estudos acústicos ali realizados podem ser encontradas no site
<http://news.nationalgeographic.com/news/2002/12/1206_021206_TVMayanTemple.html
4
Anahí é a índia tupi que, no meio das chamas, metamorfoseia-se em flor para afugentar os inimigos de
sua tribo.
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O som também pode funcionar como sonda. Para intuirmos a
profundidade de um poço basta jogarmos nele uma moeda e esperar o ruído de
sua queda. A partir da interpretação desse ruído, saberemos se o poço é fundo
ou raso, seco ou úmido, revestido de pedra ou tijolo, etc. Por não ter autonomia
para permanecer alheio nem sair ileso do espaço que percorre, sendo
necessariamente modificado por esse espaço, o som pode funcionar também
como sonda; sonar evidenciando relevos, obstáculos, curvas, túneis... No
entanto, como nos lembra Jose Iges, além de descrever espaços e tornar
audíveis suas dimensões e propriedades materiais, o som também é capaz de
criar espaços, produzir outros sentidos para o espaço que atravessa, sendo essa
uma das potências da instalação sonora e do cinema (IGES, 2007, apud. STOLF,
2011, p.161). Como isso se dá? De quais maneiras pode ocorrer esse disparo
de outros espaços-tempos, a partir de estímulos sonoros?
Para continuarmos e expandirmos o exemplo da moeda e do poço, vamos
reencontrá-lo num filme do cineasta russo Andrei Tarkovski. Numa cena de
Stalker um dos personagens atira uma pedra num poço, que está cheio até à
boca com água. Se o cineasta tivesse escolhido fazer um uso naturalista do som
nessa cena, isto é, utilizar a paisagem sonora como mera representação e
reiteração do espaço fílmico, seria de se esperar que ouvíssemos a queda da
pedra com um som molhado, não reverberado, um som raso, por assim dizer.
No entanto, não é isso que acontece, pois o que ouvimos é um som
extremamente reverberado e profundo, como se o poço estivesse quase vazio.
Temos a sensação de que o som da pedra percorre um imenso corredor antes
de atingir o fundo, chegando até nós impregnado de uma espacialidade que não
é absolutamente a mesma do poço mostrado pela imagem do filme. Vemos uma
coisa e ouvimos outra, há disparidade entre imagem e som. A sonda deixa de
ser naturalista, pois é arrastada e distorcida por afetos que não são os da
representação, nem do decalque. O som passa a produzir sensações, ou invés
de representar espaços e objetos aos nossos sentidos. Vemos raso e ouvimos
profundo, mesmo porque “o mais profundo é a pele” (VALERY, apud. DELEUZE,
2013, p. 132).
A fé de que existe algo impalpável, divino e espiritual, mesmo quando
nossos olhos só alcançam a superfície visível das coisas, é uma chave para
entender os filmes de Tarkovski e a busca interna de seus personagens, que
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oscilam entre “cinismo, incredulidade, busca por explicações e, talvez, aceitação
daquilo que não podemos explicar” (TRUPPIN, 1992, p. 237). Ao recusar o uso
da linguagem sonora enquanto representação do espaço e ‘aprofundar’ o som
do poço, apesar da imagem nos mostrar que ele é raso, Tarkovski cria um novo
espaço ambíguo, emergindo na fissura entre imagem e som, como um pequeno
tremor que separa dois continentes e permite surgir entre eles um oceano, um
lago ou um fosso. O tratamento sonoro nos filmes de Tarkovski engendra um
espaço capaz de produzir dúvida e mistério, colocando nossa percepção,
enquanto espectadores, em consonância com as incertezas dos próprios
personagens do filme, que sentem haver algo de sobrenatural além dos seus
olhos, ao mesmo tempo em que resistem em aceitá-lo.
A própria convenção do cinema se baseia numa questão quase religiosa,
uma vez que “nós somos requisitados a fazer um voto de fé para construir e
acreditar na ficção do cinema sonoro” (TRUPPIN, p.236), pois, no fundo,
sabemos que numa sala de cinema os sons não emanam da imagem, nem desta
ou daquela arma, desta boca que fala ou daquele foguete que sobe ao espaço,
mas de caixas de som situadas atrás da tela branca. Apesar disso nós
aceitamos, apenas por uma espécie de fé, que aquelas cordas se esticando no
barco que vemos

balançar em alto-mar na imagem, por exemplo, estão

realmente emitindo o som de corda rangendo que estamos ouvindo
sincronicamente. É bem possível que nem se trate, na verdade, do som de uma
corda, mas de um ruído produzido com um cinto de couro estrangulando e se
movimentando ao redor de uma caneta bic, gravado bem depois da imagem,
num estúdio de pós-produção.
A tensão entre fé e ciência, cinismo e aceitação, materialismo e
espiritualidade, move os filmes de Tarkovski, seus personagens e o uso que ele
faz dos elementos sonoros. Segundo o próprio cineasta,

quando os sons do mundo visível refletido na tela são
removidos, ou quando esse mundo é preenchido, em
benefício da imagem, com sons exteriores que não existem
literalmente, ou, ainda, se os sons reais são distorcidos de
modo que não mais correspondam à imagem, o filme
adquire ressonância. (1998, p. 194)
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Não se trata, no entanto, de uma simples oposição entre ‘real’ e
‘imaginado’, pois a utilização dos sons em seus filmes permite que o espectador
percorra

diversas

camadas

de

experiência,

camadas

que

“fluem

simultaneamente umas através das outras, sem a rígida hierarquia que separa
a maioria dos mundos fílmicos em ‘realidade’ e ‘fantasia’ ”(TRUPPIN, 1992,
p.243).

O silêncio fala : Branco Sai, Preto Fica
Logo na seqüência de abertura do longa-metragem de gênero
indeterminado ‘Branco Sai Preto Fica’, do diretor ceilandense Adirley Queirós,
podemos perceber que todo silêncio é sonoro; que um silêncio também solicita
e faz surgir nossa escuta, pois através dele podem irromper múltiplas vozes e
outras tantas forças não-sonoras. É através dos silêncios, afinal de contas, que
nos descobrimos capazes de ouvir.
Ceilândia DF, dias antes da grande explosão. Com esse letreiro pré pósapocalíptico, Adirley abre sua ficção científica, que é também um documentário,
um documento, uma memória fabulada. O ruído agressivo de uma máquina vai
surgindo, ainda sobre a tela preta, até que flutuamos junto com a câmera num
movimento cru, vertical e ascendente sobre a noite dos telhados lascados de
Eternit, onde repousam despojos de tecidos, bolas, sapatos velhos, uma pomba
morta, como um campo de batalha adormecido. As janelas remendadas de
grades e o parque infantil deserto anunciam a atmosfera da cidade sitiada. Esse
futuro projetado nada mais é do que um presente concreto, a Ceilândia cidade
satélite dos dias de hoje.
O som da máquina continua, até que descobrimos tratar-se de uma
espécie de elevador, uma rampa improvisada e movediça que transporta um
cadeirante negro. É Marquin, personagem performando a própria vida,
deslizando imóvel até um subsolo, ao fundo da terra, ao isolamento de seu
bunker subterrâneo feito abrigo nuclear. O som do elevador é extremamente
cortante, sentimos os ferros e os cabos de aço da engenhoca raspando e
chocando-se uns nos outros, vibrando por dentro da madeira da rampa. A esses
silvos agudos soma-se a pulsação grave de um motor. O ruído vai crescendo
conforme Marquin aproxima-se da câmera, levado pela engenhoca. Quando o
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elevador chega ao destino emite um baque seco e o ruído da máquina cessa
subitamente, produzindo-se o primeiro silêncio do filme. Por dentro desse
silêncio podemos ouvir ainda uma pulsação, como se fosse a própria vibração
do fundo da terra com suas correntezas magnéticas. Marquin desce outra rampa,
agora soltando as rodas de sua cadeira, pilotando-a com habilidade de um
desportista. Com ele a câmera vai nos revelando o espaço, um estranho
laboratório de guerrilha e resistência sônica, com alto-falantes, toca-discos, um
microfone sobre a mesa, uma pia ao fundo, TVs com imagens de câmeras de
segurança...
Marquin se dirige a uma espécie de coluna de metal, que corta o porão
verticalmente. Ali ele abre uma portinhola e ouvimos que a pulsação grave se
intensifica, fazendo-nos sentir que daquele tubo emanam sinistras vibrações.
Marquin mexe em controles que não enxergamos, mas podemos ouvir os sons
de interferência de ondas radiofônicas, chiados cósmicos, vozes subaquáticas
que escapam do tubo. Esses sons desaparecem quando Marquin fecha a
portinhola daquilo que, posteriormente, descobriremos ser uma espécie de
bomba sonora, um dispositivo sônico capaz de produzir uma hecatombe acústica
no plano piloto. Vemos, em plano fechado, um vinil rodando na bandeja da vitrola
até que a mão negra de Marquin entra em quadro, soltando a agulha de encontro
ao disco. Ouvimos o baque eletroacústico desse encontro, seguido pela estática
da música que ainda não começou.
“Domingo, sete horas da noite...”, é assim que Marquin começa a narrar
sua história, quando iniciam-se as batidas graves de bateria e baixo vindas do
disco de vinil, compondo a base rítmica por onde irá viajar sua voz. Locutor e
dono de sua rádio, guerrilheiro sonoro, mestre de cerimônia da própria memória,
ele vai nos narrando musicalmente um passeio pela Ceilândia de outros tempos;
passa na casa de um amigo, bate palmas em frente à porta para chamá-lo, faz
surgir outras vozes, esquinas, trajetos e personagens. Pessoas, camaradas,
parceiros, manos velhos, namoradas. Todo um modo de vida que Marquin torna
audível, não apenas com suas palavras, mas através de seus gestos e olhares.
A câmera nunca sai do porão e agora nos mostra Marquin da cintura para cima,
pois não precisamos mais enxergar sua cadeira de rodas nem a limitação de seu
corpo orgânico, porque nesse momento ele está voando. Voando rente ao chão
da Ceilândia de sua adolescência, pelos cheiros das esquinas, onde os campos

165

de bola de terra vermelha não podem mais sujar a barra de suas calças
branquinhas, porque agora ele voa, viaja, flutua; segue assim, mais que um
depoimento, vai abrindo frestas para que o passado irrompa, não como uma
memória linear, historiografada, mas feito lava quente jorrando blocos de
juventude e sensações, sons de outros passos, arrastando e invadindo o próprio
presente, num turbilhão transtemporal.
Ele narra sua chegada a uma casa de baile black, única da Ceilândia na
época, o Quarentão. Descreve a fila, a bilheteria lotada, olha por uma janela para
enxergar lá dentro, o salão está inflamado de gente. É importante lembrar que
até agora ainda não saímos do porão, a não ser por alguns flashes de fotos do
Quarentão, surgindo como filamentos fragmentados de uma memória
instantânea. Marquin fura fila, não está nem aí, consegue entrar, vai buscar uma
cerveja. Cochicha com uma amiga, pergunta sobre a Marcinha, manda dizer que
na hora da música lenta ele estará esperando por ela atrás das caixas. Marquin
cumprimenta o Carlin, Zé Bigode, Ritinha ... Quem são essas pessoas? Será que
realmente existem, com esses nomes? Isso, de fato, é o que menos importa,
pois a matéria intensiva da vida já percorre a cena com sua correnteza, levando
com ela a fixidez dos nomes, datas, verdades e mentiras, arrebentando a cerca
entre documentário e ficção, arte e vida, desterritorializando o próprio cinema e
suas definições de gênero.
Marquin mostra para sua galera o novo passinho de dança, que passou a
semana toda ensaiando. Joga o cotovelo pra lá, mexe a cabeça. Ficamos
sabendo disso tudo apenas através de sua narração cantada e da gramática de
seu corpo, embalado pelo fluxo da batida grave, por dentro do porão. Nos flashes
de fotografias da época percebemos uma multidão de pessoas e rostos que não
podemos identificar. Marquin narra com todo seu corpo, com as palavras e a
gagueira da fala, o que já é mais do que suficiente para nos transportar a outros
espaços-tempos. Isso porque o próprio Marquin ultrapassa as limitações de seu
corpo biológico, orgânico, criando para si um corpo-sem-órgãos ao conectar-se
com a pulsação da música, bateria e baixo, povoando sua solidão com as
multidões de vozes de um Quarentão extinto.
“Epa, espera aí, tá acontecendo alguma coisa. Tem alguma coisa lá
fora...”. Assim Marquin nos alerta de que existe algo estranho no ar. Sobre as
fotos ouvimos um estrondo, uma porta levada abaixo, cachorros, um tiro. “Puta
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merda, os pé de bota tá na área. Spray de pimenta e o caramba...”. Marquin
engasga, tosse, sufocado pela fumaça da própria memória. “Não acredito, vão
parar o som!”. Nesse instante vemos Marquin apoiando a mão sobre o disco na
vitrola, interrompendo o ciclo do giro, cortando o fluxo, suspendendo a música,
impedindo o movimento, tal qual foi feito com ele, anos atrás. Produz-se então o
segundo silêncio da seqüência, carregado de tensão e expectativa; um silêncio
capaz de suspender a alegria do baile e colocar nossa escuta em estado de
alerta. Marquin, que há segundos atrás já tinha tornado audíveis as vozes de
seus amigos, incorpora agora o tom policialesco das autoridades, gritando com
ódio, para si mesmo: “Vamos lá! Puta prum lado e viado pro outro. Bora, bora,
branco sai e preto fica, porra!”. A mão continua pesando sobre o disco,
impedindo o movimento que quer acontecer, segurando o silêncio. Agora
Marquin, como que intimidado pelos próprios gritos despóticos, se oprime diante
de si mesmo e diz baixinho, “poxa, a gente só tava se divertindo. Trabalhamos a
semana toda...”. Quase não conseguimos ouvir o que ele diz. Novamente sua
voz se exalta, encarnando um policial: “Tá resmungando o que aí, seu viado?”.
Marquin se acua, diante da própria agressividade, diante da força fascista que
surge subitamente dentro dele, no interior de sua própria voz: “Nada não senhor,
nada não”.
É como se ele tivesse entrado num ciclo de possessões que oscilam em
movimento pendular, incorporando ora a entidade policial, ora sua própria
submissão e agonia vivida anos atrás, naquele salão de baile. Acessa e desperta
em si as forças do torturador e do torturado, do oprimido e do opressor.
-

Tá armado?

-

Tô não senhor.

-

Deita no chão então...

Ao longo dessa última frase a voz de Marquin vai se despindo da
agressividade, ficando cada vez mais fraca e apagada. Como um médium
exaurido pelo espírito que incorpora, o próprio ator já parece cansado de
interpretar, bloqueado pelas lembranças dolorosas, impedido de seguir adiante.
Marquin abaixa lentamente a cabeça e fica imóvel. Um terceiro silêncio, agora
pesado e contínuo, paira no ar. É um silêncio rígido, imobilizado; nada em
Marquin se move, nem mesmo seus olhos. Chegamos a acreditar, por alguns
segundos, que houve algum erro com a projeção e o filme travou na máquina.
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Não foi, no entanto, o filme que travou, mas o próprio dispositivo ficcional
cinematográfico que entrou em colapso, pois o ator ‘falhou’, chegou ao seu limite,
sentindo-se impossibilitado de continuar falando, ou sequer se movendo.
Desta vez não foi a música que foi interrompida, mas a própria atuação
de Marquin que, subitamente, não pôde mais seguir fabulando. A câmera
continua gravando, levando-nos a assistir, em tempo real, ao desmoronamento
da quarta parede, aquele muro que separa documentário de ficção, espectador
de espetáculo, ator de personagem. Nada disso foi intencional, não estava no
script, se é que existia script. Esse súbito silêncio foi pura irrupção incontrolável
do acaso, atravessando e arrastando as vontades de ator, diretor, fotógrafo,
técnico de som, montador... E o espectador é convidado a presenciar esse
silêncio, senti-lo crescendo na pele e congelar-se com ele. Aos poucos vamos
ouvindo um helicóptero, sobrevoando o porão ou a memória - no fundo, os dois
são a mesma coisa, pois a memória é um porão. O ruído do helicóptero torna-se
mais forte, vai engolindo o silêncio, até que ouvimos o estampido de um tiro
ecoando. É provavelmente o tiro que aleijou Marquin, naquele domingo de baile,
há vinte nove anos atrás.
O primeiro silêncio desta seqüência surge quando o elevador chega ao
seu destino, após cumprir sua função de transporte. Trata-se, portanto, de um
silêncio mecânico e programado, um silêncio que estava previsto pela
maquinaria do cenário e já iria acontecer, cedo ou tarde. O segundo silêncio é
disparado pela intencionalidade do ator em cena, que bloqueia o movimento da
vitrola e suspende o andamento da música, encarnando a ação dos policiais que
invadiram o Quarentão no ano de 1986. O terceiro silêncio aborta o fluxo da
interpretação do ator e o corpo do homem, que é arrebatado e imobilizado apesar
de sua vontade. Ator e personagem fundem-se, num rapto dos sentidos que não
depende mais da intencionalidade de Marquin, arrastando-o para uma zona de
paralisia que ele já não pode mais controlar. Um silêncio involuntário que paralisa
a cena e interrompe o aparato ficcional, um tiro arbitrário que paralisa o corpo.
Esses três silêncios são profundamente diferentes em suas naturezas, apesar
de se atravessarem e contaminarem-se mutuamente, como são bastante
diferentes os três tipos de escuta que discutimos acima: escuta por
instinto/silêncio maquínico – escuta consciente/silêncio intencional – escuta por
arrebatamento/silêncio raptado. Nenhum silêncio é igual ao outro, assim como
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não existe um silêncio “que não esteja grávido de sons” (CAGE, 1985, p. 98),
vozes, velocidades e lentidões. No final dessa seqüência é a gagueira que faz a
gramática. O corpo e a fala de Marquin gaguejam e fazem gaguejar com eles
toda linguagem cinematográfica.
A força dessa seqüência reside no estado de contaminações mútuas
entre ficção e documentário, memória, presente e fabulação, que alicerça todo
filme de Adirley. Marquin só pôde reviver os personagens de sua juventude, o
clima do baile, fazer surgir suas danças e flertes, porque foi incitado a fazer isso
de maneira ficcional, encarnando o locutor de uma rádio pirata; transmitindo com
a boca colada ao microfone sua própria história, com liberdades para fantasiar
como quisesse essas memórias. Foi, portanto, a ‘mentira’ da ficção que deu
acesso aos labirintos do passado ‘real’, permitindo que esse passado irrompesse
em jatos, blocos de sensações não-lineares, invadindo e transformando,
afetando e sendo afetado pelo presente. Marquin não está somente relembrando
os fatos, mas sim produzindo memória; produzindo uma memória viva que
tentou-se apagar. Por um lado, então, o passado é convocado a se fazer
presente a partir de um dispositivo ficcional, no qual Marquin incorpora diferentes
entidades - dos amigos aos policiais - como num terreiro de candomblack. Por
outro lado, num movimento duplamente articulado, é essa mesma fabulação que
faz irromper a ‘verdade’ que interrompe a ficção, estagnando-se no corpo de um
ator impedido, pelas próprias lembranças, de continuar representando. Ficção e
documentário, memória e presente, cinema e vida, barulho e silêncio entram,
portanto, num completo curto-circuito, soltando faíscas de uma bomba sônica
que explode o plano piloto e ganha o prêmio de melhor filme no festival de
Brasília. E Marquin o prêmio de melhor ator, duas vezes, uma pelo personagem,
outra pelo homem.
Conclusão
Nenhuma tecnologia basta para nos salvar nem nos condenar. A
tecnologia, de fato, altera o modus operandi do ofício do artista, músico,
sonoplasta, construtor, etc., abrindo novas conexões, circuitos e curtos-circuitos,
marcando as sonoridades e visualidades das épocas com sua assinatura, sua
tecnografia, ajudando, inclusive, a produzir outras condições de escuta, cada vez
mais fragmentada, transcontinental, instantânea, ininterrupta, sobreposta,
esquizofônica... Apesar das inovações mais recentes, nenhuma descoberta, de
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Chaplin a Tarkovski, deve ser desconsiderada. O som mais simples pode ser
precisamente aquele que procuramos. Um som direto, um suspiro, uma onda.
O cineasta e etnógrafo francês Jean Rouch vai à África filmar uma
comunidade caçadora de hipopótamos. Imerge na savana com sua equipe de
filmagem, captando o dia-a-dia da comunidade. Filma as refeições à sombra de
uma árvore, momentos de descontração, o amanhecer. Filma também um ritual,
com suas danças em roda e tambores. Grava todos esses sons, pois sabe como
são preciosos. Finalmente consegue filmar a caçada aos hipopótamos, uma
atividade de alto risco, pois os caçadores têm de rastejar em brejos e lamaçais,
para surpreender os perigosos hipopótamos em seu spa lodoso. O risco de ser
atropelado por um animal ou pelo bando todo é muito grande. De volta à França,
Rouch edita o filme e tem a excelente idéia de utilizar o som dos tambores sobre
a seqüência da caçada. Decide montá-la sob o ritmo das batucadas, que marcam
seus cortes, clímax e respiros. Uma utilização moderna dos elementos sonoros,
pois baseia-se numa dissociação entre um som e seu contexto original (o ritual
dos tambores), para reinseri-lo em um novo contexto (a caçada). De volta à
África para exibir o filme à comunidade para colher suas impressões, Rouch
prepara uma projeção ao ar livre. Após pedirem para assistir ao filme cerca de
10 vezes, os caçadores se reuniram em segredo, confabulando sobre suas
impressões. Rouch fica esperando, ansioso. Um porta voz da comunidade vai
até ele, mas o francês se antecipa:
-

E então, o que acharam do filme?

-

Gostamos muito, mas uma coisa estava errada.

-

O que estava errado? (Rouch já deveria estar rouge – vermelho –
nesse momento)

-

A caçada estava errada. Se tivéssemos feito tanto barulho, os
hipopótamos teriam fugido todos...

Rouch retornou à França e decidiu remontar a seqüência da caçada,
removendo a música e primando pelo uso do som direto da seqüência, com seu
silêncio de gotas d’água, corpos movendo-se por entre a lama, respirações...
(CARRIERE, 1995). Rouch optou pelo caminho mais simples e direto, optou por
ouvir e respeitar a sugestão de seus amigos africanos, afinal de contas, somente
eles corriam risco de vida, ou de fome, caso os hipopótamos resolvessem fugir
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antes da hora. Tudo isso para dizer que não existem regras nem bulas para o
trabalho com os sons, apenas sinalizadores de bons e maus encontros, de onde
podem emanar faíscas, brilhos ou indigestão. No caso do filme de Jean Rouch
o uso da música e da esquizofonia foi suprimido e trocado pelos ruídos do som
direto, a partir de um pequeno embate estético travado com uma comunidade
africana, o que faz ressonância com o pensamento de Tarkovski, para quem,
acima de tudo, os sons desse mundo são tão belos em si
mesmos

que,

se

aprendêssemos

a

ouvi-los

adequadamente, o cinema não teria a menor necessidade
de música (1998, p. 195) .
O cinema contemporâneo, como a vida, está povoado de sons. Pequenos
e grandes, agudos, graves, imperceptíveis. Seu maior desafio não é o de
impressionar o espectador com o virtuosismo de seus materiais, nem o de exigir
dele qualquer formação erudita ou um pedigree que o autorize a perceber e a
sentir. O caminho do bom cinema não é, tampouco, tornar-se um dependente de
aparelhos e terminologias tecnocratas. Seu maior desafio é o de como se
apropriar, ao nível de cada tentativa e dosagem, de tudo o que corre por aí: sons,
imagens, números, rádio, podcast, telefone, publicidade, fax, Xerox, telefone de
lata e barbante, combates, cigarras, alto-falantes, satélite, sucata, bolsa de
valores, sistema binário, vibradores, guerrilhas, nuvens, guindastes, guindastes
de puxar nuvens, prisões, presilhas para prender silêncios... Sem com isso se
aniquilar na profusão de possibilidades que o cercam, pois é também uma arte
das doses a arte do cinema, podendo oscilar entre o gesto mais simples e sóbrio
a um parque temático de horrores. Sendo sonoro, acredito que sua maior
potencialidade seria a de tornar audíveis forças não-sonoras e suscitar
acontecimentos de proporções variadas, capazes de desautomatizar nossa
escuta, permitindo que ela não seja apenas um receptáculo de sons, mas que
também possa criar espaços e tempos, grandes, pequenos, efêmeros,
desmaterializáveis, agregando e desagregando conexões, alianças, contratos,
outras escutas e novas formas de se estar no mundo. Que um único som já nos
leve, como surfe sobre uma onda multifacetada, a diversos mundos, sonoros ou
não, que sobem e descem em marés, enchendo e vazando, encobrindo e
fazendo surgir arquipélagos entre conchas, corais, cidades, inundação de vozes
de mundos e mundos de vozes, cardumes, correnteza.
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Essa escuta, potencializada justamente por seu duplo poder de afetar e
ser afetada pelo fora, não tem nem lugar nem tempo específico para acontecer.
Tampouco precisa de condições acústicas privilegiadas, podendo surgir no
interior de um estúdio, debaixo de uma ponte e num terminal rodoviário. Ela é
capaz de lampejar a partir de um acidente, uma falha na caixa; ruído que
interrompe o batidão da comunicação e torna audível um silêncio fecundo,
precisamente porque não pretende comunicar absolutamente nada; um silêncio
que permite ouvir o lado de fora, ao redor, e a gagueira de dentro. Tal escuta é
disparada sempre a partir de um encontro entre pelo menos dois termos: um som
que leva e uma escuta que se deixa arrastar, uma escuta que arrasta e um som
que se deixa levar; sons e escutas e capazes de dar outros nomes às coisas que
julgamos já conhecer.
Com um certo fascínio prudente pelo caos, coloco-me no limiar do abismo
e pergunto ao professor e filósofo Luiz B. L. Orlandi,
- E se nós conseguíssemos colar nossos ouvidos no caos, só para escutálo de perto, o que aconteceria?
Ao que ele responde, quase de imediato,
-

Impossível, porque o ouvido já é um filtro para o caos. Uma máquina
labiríntica de cortes e conexões...
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O SERTÃO SURREAL NO CURTA-METRAGEM
MURO (2008) DE TIÃO
Elder MAXWHITE (UNOPAR) 1
Resumo:
O cinema brasileiro contemporâneo após o período denominado de retomada, a
partir de Carlota Joaquina (1995) de Carla Camurati, vem sofrendo um processo
de crescimento e reconfiguração, com destaque para o cinema pernambucano
pós anos 2000, que com diferentes propostas temáticas e estéticas reinterpreta
o nordeste e o Brasil e suas contradições. Assim, faz-se relevante apresentar
uma análise do curta-metragem Muro (2008) do diretor Tião, posicionando-os no
circuito nacional e internacional, haja vista os prêmios e menções honrosas que
obtiveram; propor um balanço do “curta-metragem” enquanto gênero dentro do
audiovisual, em diálogo com o destaque da produção pernambucana nesse
segmento; posteriormente, apresentar as principais características da estética
surrealista no cinema, pensando que a reprodução fílmica desenrola-se no
tempo real, reproduzindo o curso direto do pensamento, do sonho, e, por final;
identificar em Muro elementos que possam demonstrar que Tião busca retratar
um sertão ontológico por meio do universo surreal, ativando um momento
contemplativo extremo, em estágio mindfuck.
Palavras-chave: Surrealismo; Cinema Pernambucano; Curta-metragem
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1. Introdução
A fim de situar o curta-metragem Muro (2008) do diretor pernambucano
Bruno Bezerra, mais comumente chamado como Tião, esse trabalho busca na
obra analisada aspectos surreais evidentes. A atualização dessas características
surreais juntamente com a contextualização dentro do cinema nordestino dá
para a produção contemporânea brasileira uma válvula de escape relevante.
O curta-metragem que contou com uma soma de financiamentos
municipais e estaduais por meio de leis de incentivo a cultura, totalizando uma
estimativa de 120 mil reais 2, foi premiado no Festival de Cannes, na França
durante a edição de 2008 com o prêmio Regard Neuf (Novo Olhar).
Um breve panorama sobre em qual situação se encontrava o período
surrealista mais especificadamente entre as décadas de 1920 e 1930 é
apresentado, com o objetivo de contextualizar a vanguarda e correlaciona-la a
produção em questão.
Seguindo a necessidade de contextualizações e panoramas, será
apresentada também uma breve situação a respeito do cinema nordestino,
grande representante da cultura e arte brasileiras fora do eixo Rio - São Paulo.
Para identificar a aplicação desses ditos aspectos surreais dentro do
curta-metragem Muro (2008), utilizou-se duas obras, Um Cão Andaluz (1929) do
diretor espanhol Luis Buñuel em parceria com Salvador Dalí e A Concha E O
Pastor (1927) de Germaine Dulac, como referencial direto de exemplificação e
de caráter probatório desses aspectos, colocando-os lado a lado com a produção
de Tião.
2. Surrealismo: das ideologias às aplicações no cinema
2.1. As vanguardas
Não a toa André Breton discorreu em seu manifesto, desejos,
inquietações, críticas e afirmações a respeito do que estava se firmando com o
nome de Surrealismo.
Dadaísmo, Art Nouveau, Cubismo, Futurismo. Contemporâneos ao
Surrealismo, esses movimentos se diferem em pensamento e estética, em

2

Disponível em: http://www.revistamoviola.com/2008/06/02/muro/. Acesso em: 23/05/2015
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alguns momentos e se cruzam em outros quase se confundindo, como é o caso
do dadaísmo, precursor direto do surrealismo.
Com o movimento Art Nouveau, havia a busca por uma humanização na
produção artística em um momento onde máquinas estavam surgindo de todos
os lados com as mais diversas funções e recriando a forma como muitos artistas
elaboravam seu trabalho.
Por sua vez o futurismo buscava uma relação da dinâmica espacial dos
acontecimentos e objetos, bebendo ainda na fonte da crítica a acontecimentos
bélicos, profetizando a respeito do futuro.
Já o cubismo transportava todas as faces de um objeto para os olhos do
espectador representando-os por figuras geométricas multifacetadas e
deformadas que explodiam aos olhos. (Cf. MASCARELLO, 2006)
Mais especificadamente em um comparativo do surrealismo com o
movimento dadaísta, o dadaísmo buscava a discrepância com formas de arte
das quais consideravam engessadas, mediante a abstração e tinha uma
avaliação positiva quanto as novas tecnologias. Já o Surrealismo, por sua vez,
foi mais profundo na crítica aos movimentos tradicionais da arte e à sociedade
burguesa. Como afirma Fernando Mendonça o Surrealismo "é um herdeiro direto
da linguagem simbolista e da revolução romântica, promotor da explosão dos
sentidos e seguidor da livre associação das ideias e do inconsciente, sob o ditado
do Desejo" (2008, p. 97). Iam a fundo de encontro ao que eles acreditavam ser
a fonte mais pura da concepção: a imaginação, assim como os loucos pois como
afirma Breton (1924, p. 2), "de fato, alucinações, ilusões, etc. são fonte de gozo
nada desprezível" (sic).
2.2. A apropriação da linguagem cinematográfica
O cinema surrealista de ressalto se difere de produções com ligação ao
dadaísmo, onde as experimentações cinematográficas permeavam visuais
pictóricos obtendo movimentos em formas, cores e sons interligados, como
afirma Mascarello:
Os autênticos cineastas do Surrealismo enveredaram para os
reinos do sonho e, afastando-se das sinfonias urbanas, do purismo
geométrico dos dadaístas e das profecias futuristas, procuraram,
obstinadamente, os fantasmas da liberdade e os obscuros objetos do
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desejo que a pirotecnia formalista de filmes como Sinfonia diagonal
(Eggeling, 1924), Retorno à razão (Ray, 1923), Bale mecânico
(Fernand Léger e Dudley Murphy, 1924) e Cinema anêmico (Duchamp,
1926), para não citar outros, afugentava. (MASCARELLO, 2006,
p.151).

Sendo assim, enquanto havia importância a movimentação dos filmes
permeando o pictórico geométrico aliado ao som e a tentativa de se criar algo
totalmente novo para os dadaístas, para os surrealistas importava mais o
fantástico mundo dos pensamentos sem uma regulagem lógica sobre os
mesmos; formas puras de se criar e atingir resultados que buscavam apresentar
ressignificações e pontos de vista sobre coisas jamais repensadas.
O cinema surreal buscava em sua essência a livre associação de ideias e
métodos de produção, trazendo os cenários oníricos dos sonhos e de análises
psicanalíticas propostas pelas teorias de Freud, para películas experimentais
onde dificilmente se encontrava alguma referência a um raciocínio lógico e
linearidade ao decorrer da narrativa nas exibições das principais produções.
Todas elas tinham um ponto chave em comum: a liberdade criativa e a relação
com os sonhos.
Foi de extrema importância a linguagem cinematográfica pelos
surrealistas pois era uma forma de arte relativamente nova que dava uma gama
na liberdade criativa gigantesca nas mãos, onde eles podiam aplicar todas suas
críticas, sonhos, estética e desejos.
3. A tradição do sertão cinematográfico
Não é de hoje que o lirismo do Sertão Nordestino traz à tona filmes de
cunho social e de estudo antropológico do sertanejo. O dito Cinema Novo do
início dos anos 1960 vinha para afirmar criações que circundavam tradicionais
técnicas de edição e composição de projetos cinematográficos já aplicados ao
cinema hollywoodiano, em paralelo com novas formas em suma experimentação
artística.
Em junção a essa tradição, o curta-metragem Muro (2008) vem com outra
roupagem dessa mesma crítica social que entra em acordo com alguns dos
pensamentos surrealistas de oposição à burguesia e a podas da sociedade
sobre as formas de arte, propostos por André Breton em seu "Manifesto do
Surrealismo" (1924).
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Nada mais conveniente a produção de Tião, levando-se em conta os
problemas políticos que permeiam o chão seco e quebradiço de boa parte do
território nordestino e consequentemente impregnam à mente da sociedade que
ali se instala diante de tanta desigualdade e problemas sociais dentre os
paradigmas da evolução e do atraso.
4. A prática surreal posta frente ao Muro: resultados e discussões
A fim de deixar bem exemplificado as aplicações surreais na produção
Muro (2008), foi aplicada uma metodologia de descrição em determinadas cenas
chave no filme cujo cunho surreal se mostra mais evidente e relevante. Para isso
foi levado em consideração os seguintes fatores: a) presença do lirismo
característico dos sonhos dentro de espaços oníricos; b) a aproximação de
locais, pessoas e objetos que frequentemente não habitam o mesmo contexto;
c) sequencias bizarras de imagens; d) utilização de signos para a composição
de determinadas cenas, e; e) aparente não relação linear entre os
acontecimentos da narrativa e imagens na concepção e montagem; tendo esses
fatores como referenciais diretos também identificados primordialmente na obra
"Um Cão Andaluz" (1929) de Buñuel e "A Concha E O Pastor" (1927) de Dulac.
Tudo isso aplicado a uma das principais motivações surreais esplanadas
por Fernando Mascarello:
[...], baseia seus princípios na crença de que existe uma
realidade superior, à qual se chega por associação de coisas
aparentemente desconexas ou, então, pelos chamados processos
oníricos, ou seja, da decifração dos significados enigmáticos que se
elaboram nos sonhos. (MASCARELLO, 2006, p. 143).

A palavra ‘enigmático’, não a toa está presente em nas produções
cinematográficas que possam ser classificadas como de tradição surrealista.
Segundo Michaelis, enigmático pode ser definido como "incompreensível,
misterioso, obscuro", termos que se aplicam de forma bem pertinente as
sequencias de Muro (2008).
Como afirma Renato Andrade de Oliveira Batata (2009, p. 107), "Muro é
um filme essencialmente estruturado na montagem, não possui linha narrativa
clara, nem narrador, as relações entre as diferentes cenas são formadas a partir
do encadeamento proposto pela montagem." Só essa afirmação isolada já abriria
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caminho para uma catalogação do curta como surreal, porém, há a necessidade
de abrir espaço para mais alguns pontos de avaliação.
É importante salientar que a obra Muro (2008), é uma junção de técnicas
cinematográficas clássicas aliadas aos ideais presentes dentro da tradição do
surrealismo. Sendo assim, não é válida a afirmação de que é uma obra surreal
em sua essência, mas sim uma produção contemporânea de traços estilísticos
surreais atualizados.
Dentre os inúmeros acontecimentos nas cenas dentro do filme, foi
selecionado um em específico onde pode-se notar com mais distinção os
elementos buscados. Nesta, encontra-se uma sequencia de imagens
respectivas com a presença de pedras de gelo pingando suspensas por fios de
nylon; copos 'dançando' sobre uma mesa marrom, parecendo não pertencer aos
limites impostos pela gravidade; uma senhora grisalha vestida de negro que
observa os acontecimentos compenetrada; pernas femininas de ponta-cabeça
se debatendo e se esfregando que brotam de um assoalho de madeira onde
estão repousados um par de sapatos brancos; plano aberto de toda a
composição da cena com inúmeros objetos como: cama sem colchão com uma
espécie de cadeira sobre a mesma,

amontoado de objetos emaranhados

encostados sobre uma parede onde diversos outros objetos estão pregados,
uma espécie de viveiro para pássaros ou gaiola onde aos seus pés estão
inúmeras garrafas debaixo dos tais gelos suspensos recolhendo os seu pingos,
duas luzes que se discrepam dentro da composição, um vestido branco
suspenso em destaque ao centro da composição logo acima das pernas
inquietas; um dos copos caindo ao chão com som estridente de quebra
rompendo as sutilezas sonoras; virada de cena brusca com o close de uma
mulher enterrada até o pescoço, respirando fortemente com dificuldade; plano
aberto externo do rosto exposto ao sol forte e um vestido branco alocado logo
abaixo a linha de seu pescoço estendido ao chão (o mesmo vestido que
anteriormente encontrava-se suspenso sobre as pernas à se debater). A cena
não se encerra aí, muito menos o decorrer dos acontecimentos, porém devido a
complexidade e extensão da obra foi necessário isolar uma pequena parcela das
ocorrências.
Considerando essa sucessão, pode-se afirmar que: a) o lírico e onírico
estão claramente presente na composição dos cenários propostos ao público
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com elementos inoportunos a realidade genérica; b) há o confronto de vários
elementos incomuns entre si; c) encontra-se certa extravagância quanto a forma
como objetos, espaços e seres humanos são representados; d) a aplicação de
signos está vigente, onde, dentre vários, podendo citar: mulher enterrada até o
pescoço, "as pernas se debatem como um peixe fora d'água" (BATATA, 2009,
p. 100), e finalmente; e) aparentemente os fatos são incongruentes no que se
refere a um sentido lógico e linearidade narrativa, porém, no conjunto da obra
alguns elementos estão interligados e outros não, o que enfatiza a miscigenação
estilística presente na montagem e concepção do vídeo.
Podemos ainda, acentuar as afirmações "a", "b", "c", "d" e "e", com trecho
de Mascarello a respeito das produções surreais das décadas de 1920 e 1930:
A arte nova se propunha a mudar radicalmente o entorno
humano, encher o mundo com coisas novas e humanizar as
tecnologias e, embora os vanguardistas coincidissem com alguns
aspectos dessa atitude, no caso do Surrealismo, o ideal não era povoar
o mundo com coisas novas, mas encontrar no outro lado das coisas
encantos que ainda não tinham sido descobertos. (MASCARELLO,
2006, p. 149)

O filme ainda pode ser vislumbrado com mais cenas, mais afirmações na
estética surreal, mais crítica social e mais poesia dentro de suas associações de
imagens, planos, movimentos, composições, montagem, etc.
5. Considerações finais
Conclui-se que Tião pôde e utilizou de meios de composição
cinematográfica que atravessaram por entre o campo da estética e pensamento
surreal, formulados entre as décadas de 1920 e 1930 que se estenderam por
anos e estão ainda hoje alinhavando obras no cinema mundial.
Um sertão, desigual, cheio de contradições, mas lírico, fantástico e criativo
é o que podemos encontrar em sua produção, onde a cena analisada mostra
claramente a aplicação onírica surrealista na junção de ideias aparentemente
desalinhadas.
A união de técnicas avançadas de montagens fílmicas tradicionais aliadas
ao semblante surreal dá ao vídeo um indulto relevante a produção nacional e
colide com uma bem apessoada crítica ao ser humano e seu comportamento.
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Alberto Cavalcanti e Brecht na Guerra Fria: do teatro
ao cinema em Herr Puntila und sein Knecht Matti 1
Gutemberg MEDEIROS (USP/UEL) 2

Resumo:
Este ensaio analisa a adaptação imagética realizada pelo diretor brasileiro
Alberto Cavalcanti da peça do dramaturgo alemão Bertolt Brecht Herr Puntila und
sein Knecht Matti (Senhor Puntila e seu criado Matti – Áustria, 1955).
Levantamos como Cavalcanti preservou elementos estéticos de Brecht e sua
leitura crítica entre real e fantasia a partir desta narrativa. Especialmente com a
presentificação do chamado efeito de distanciamento elaborado pelo dramaturgo
alemão. Cavalcanti propõe narrativa imagética que aparentemente é realista,
mas se distancia desse estatuto para despertar o olhar desautomatizado do
espectador. Para tanto, nos baseamos em elementos de Semiótica da Cultura
conforme enunciados por Iuri Lotman e análise da carpintaria fílmica de
Cavalcanti elaborada pelo pesquisador inglês Ian Aitken. Faz-se necessário
discutir essa reverberação entre as duas manifestações artísticas, pois Brecht é
palco italiano com quarta parede falsa. Cavalcanti é cinema – a câmera dança e
o enquadramento fala.

Palavras-chave: Alberto Cavalcanti, Bertolt Brecht, desautomatização do olhar

1

Este artigo é resultado preliminar de pesquisas em andamento sobre a vida e obra do cineasta
Alberto Cavalcanti desenvolvido no Grupo de Pesquisa Imagem e subjetividade na Universidade
Estadual de Londrina.
2
Doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade
de São Paulo e pesquisador do Grupo de Pesquisa Imagem e subjetividade na Universidade
Estadual de Londrina.
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Cartaz original de Herr Puntila und sein Knecht Matti (Áustria, Wien-Film, 1955)

Alberto de Almeida Cavalcanti (Rio de Janeiro/1927 – Paris, 1982) é um
desconhecido, acima de tudo. Mas aqui no Brasil. Pois é difícil buscar obra de
referência sobre história do cinema e afins que não traga menções a este que
foi diretor, produtor e cenógrafo. Nos trabalhos em língua inglesa, geralmente é
identificado como diretor britânico – quando muito, com a extensão de
nacionalidade brasileira.
Logo que iniciei a pesquisa sobre Cavalcanti e até o presente momento
fica uma surpresa sem tamanho: como é que ele é praticamente desconhecido
no Brasil? A primeira vez que soube dele foi ao assistir uma projeção justamente
de Senhor Puntila e seu criado Matti em 1998. Conhecia a peça e
particularidades do universo estético brechtniano e a adaptação me
entusiasmou. Especialmente pelo tratamento da cor ao trazer elementos da
cultura chinesa – tão caros ao dramaturgo alemão e bem dimensionado pelo
diretor.
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Neste momento de minhas pesquisas sobre Cavalcanti, me vem a certeza
de que esta realização fílmica foi um encontro tardio entre dois criadores das
vanguardas europeias dos anos 20. Para se ter um pouco a dimensão desse
trabalho, faz-se necessário primeiro um pequeno resumo da trajetória do diretor
brasileiro até o momento em que ele vai ao encontro de Brecht para esta
adaptação.

1 - Vanguarda pela porta da frente
Após se formar em Arquitetura, na Suíça, Cavalcanti simplesmente
desiste de seguir a profissão e faz o que muitos da chamada “geração perdida”
fizeram: foi para Paris, o epicentro da cultura europeia. Uma vez lá, travou
relações com vários artistas de vanguarda, especialmente o diretor francês
Marcel L’Herbier.
Este diretor traz o brasileiro à sua equipe como cinegrafista, estreando em
Résurrection (1922, adaptação da prosa de Tolstoi), seguido de L’Inhumaine
(1924), ambos de L’Herbier. Também foi cenógrafo de L’Inondation de Louis
Delluc e La galerie des monstres de Jacque-Catelain – neste também atuando
como primeiro assistente de direção (ambos de 1924).

Alberto Cavalcanti em 1924
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Assim, Cavalcanti inicia no cinema entrando pela porta da frente das
vanguardas em posto dos mais privilegiados na linha de produção fílmica.
Porém, ele vai chamar a atenção neste contexto em 1924 com a cenografia da
adaptação do romance de Luigi Pirandello A morte de O finado Matias Pascal
nomeado em francês Feu Mathias Pascal sob a direção de L’Herbier.

Cenas em que se destaca a concepção geométrica de cenografia de Cavalcanti para
Feu Mathias Pascal de L’Herbier, inovador na época.

Interessante observar que o impacto de design provocado por Cavalcanti
se expressa no cartaz original do filme, onde se privilegiou a sua concepção
geométrica.
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Cartaz original de Feu Mathias Pascal de L’Herbier.

O filme alcançou imediata repercussão não apenas na França, mas em
toda uma rede de cineclubes espalhados pela Europa. Semelhante visibilidade
foi decisiva para que Cavalcanti conseguisse o reconhecimento suficiente para,
em 1926, dirigir seu primeiro filme Le train sans yeux e, no mesmo ano, Rien que
les heures (Nada como o passar das horas). De pronto, Cavalcanti traz ao
cinema toda uma concepção imagética de fundo onírico, em evidente diálogo
com o surrealismo francês. Ele afirmaria depois que era um surrealista com
tendência ao realismo (CAVALCANTI, 1960, p. 4). O filme é uma leitura crítica
da metrópole parisiense trazendo o avesso do que se projetava em termos de
“cidade luz”, enfocando a sua zona de exclusão, os pobres que não tinham
visibilidade.

186

Entre as várias manifestações sobre este marco do cinema mundial, está
um artigo do cineasta Luis Buñuel publicado na Espanha, ainda em 1926, onde
faz uma síntese do cinema de vanguarda da época. Boa parte do artigo é
dedicada a descrever as inovações e o escopo imagético de Rien que les heures,
o que evidencia a centralidade dessa produção em todo este contexto. E
sentencia que Cavalcanti era, a partir deste filme, uma das principais promessas
do cinema moderno (BUÑUEL, p. 56).
Além deste impacto inicial, Rien que les heures entrou para a história do
cinema mundial por ser o primeiro filme em perspectiva com as chamadas
sinfonias urbanas – dedicadas a tecer um olhar moderno sobre a cidade –
acompanhado logo de Berlim, sinfonia de uma grande cidade (Berlin, die
symphonie der grosstadt, 1927) de Walter Ruttmann e O Homem com uma
câmera (Chelovek s kinoapparatom, 1929) de Dziga Vertov.

Dentre as composições plásticas fragmentadas sobre a urbe, uma das
que chama a atenção é a montagem com uma espécie de inflação imagética de
olhos a piscar e observar tudo à sua volta com extrema vivacidade. Ou seja, já
embute aqui uma reflexão sobre o cinema – ou metacinema – na busca de um
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olhar novo sobre o mundo. Lançando uma das discussões mais modernas na
época sobre a busca desta nova tecnologia por uma linguagem própria.
Também marcante em Rien que les heures são concepções de
enquadramento e montagem a partir do que foi enunciado por Sergei Eisenstein
em Encouraçado Potemkin (1925), detidamente estudado por Cavalcanti e por
todos os cineastas de vanguarda.
A rua de mão dupla logo se fez sentir. Em 1929, Eisenstein começa
estadia no exterior e também passa por Paris. Em sua autobiografia, assinala
em mar de acontecimentos dois instantes sobre Cavalcanti. Primeiro em
comentário um tanto prosaico, quando alude à residência do fotógrafo
cinematográfico Abel Gance e o quanto ficou assombrado com o mobiliário de
sua casa “pseudogótico e gótico falsificado.Incômodas cadeiras com encostos
retos” EISENSTEIN, p. 325) entre outros aspectos. Para, logo em seguida,
observar “Alberto Cavalcanti viveu em Paris de maneira igualmente estranha” (p.
325).
Tal observação rápida revela muito mais do que aparenta. Eisenstein e
Cavalcanti tinham formação cosmopolita, especialmente europeia, em que muito
raramente alguém é convidado para uma visita no espaço privado. A não ser que
houvesse uma amizade, intimidade grande entre ambos. O que é evidenciado
por esta breve citação de Eisenstein, certamente tendo visitado Cavalcanti em
sua residência.
O segundo momento em que Eisenstein alude a Cavalcanti em suas
memórias é sobre o Congresso de Sarraz (Suíça, 1929). O cineasta soviético
destaca o que viu nas “perspectivas de desintegração da consciência burguesa
no ‘surrealismo’: Um cão andaluz de Buñuel” (p. 311). Para logo se lembrar dos
experimentos de Richter, Ruttmann, Eggeling, o mais recente filme de Joris
Ivens. Na mesma tela, o cineasta soviético assistiu filmes de Carl Dreyer,
Cavalcanti e Man Ray (p. 31).
Este congresso foi um dos mais importantes na história do cinema. Nunca
antes ou depois dele se reuniram tantos protagonistas do setor no período entre
guerras (HAGENER, p. 289). O ponto alto do congresso foi a segunda mesa
redonda, realizada em 3 de setembro, quando debateram os rumos e a noção
chave do que se entendia por cinema independente com a presença de
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Eisenstein, Cavalcanti, Béla Balázs, Robert Aron, Jean George Auriol, Hans
Richter, Ivor Montagu e Léon Mossinac (ARCHIVES, p. 17-18).

2 – Passagem pelo Brasil
No Brasil, o crítico e historiador de cinema Paulo Emílio Sales Gomes
aponta que talvez a primeira referência a Cavalcanti no Brasil teria sido no
primeiro exemplar da revista e catálogo RASM (Revista Anual do Salão de Maio),
editado por Flávio de Carvalho 3 em 1939. O artigo se dedica a expor o talento
do brasileiro compondo a equipe de diretores na usina de documentários
britânica aberta na GPO (General Post Office, equivalente à nossa Empresa de
Correios e Telégrafos). No primeiro parágrafo, Carvalho já assinala ser este
diretor desconhecido no Brasil, “mas já famoso nos meios artísticos europeus”.
Para logo afirmar
Não é de admirar que Alberto Cavalcanti tenha sido até hoje
esquecido dos seus compatriotas, nem se espantar que os brasileiros
ignorem as suas grandes realizações, pois estamos acostumados a
esse desinteresse, verdadeira atonia, para com o que se refere á nossa
gente e aos nossos valores.

Tal citação é especialmente valorosa por ser de intensa e infeliz
atualidade até os nossos dias. O mesmo acontecia em relação a próprio Flávio
de carvalho, mais lembrado como pintor amalucado que passeou de saia no
Viaduto do Chá paulistano acompanhado pela atriz Tônia Carrero com ampla
cobertura da imprensa. Enquanto era visto na Europa e EUA como um intelectual
dos mais importantes tendo sido membro horário das academias de ciências de
Nova York, Moscou e Praga em plena Guerra Fria da década de 1950.
Cavalcanti só toma contato profissional com o Brasil quando é convidado
pelo industrial paulista Franco Zampari para assumir como produtor geral da
nascente Companhia Vera Cruz, cuja meta era tornar-se um grande estúdio
3 Paulo Emílio observa algo da maior relevância nesse artigo datado de 19 de abril de 1958: o
quanto o movimento artístico deve a Flávio de Carvalho – não só como pintor, retratista, um dos
introdutores da arquitetura moderna no país e até em sua dramaturgia inovadora nos anos 30.
O crítico destaca, por exemplo, esse exemplar da Revista do Salão de Maio em que encomendou
textos de destacados realizadores sobre o modernismo nos mais variados setores artísticos.
Apesar de nunca ter se aproximado do cinema, o próprio Flávio escreve o artigo sobre a sétima
arte focando a produção de Alberto Cavalcanti na Inglaterra.
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cinematográfico como a Cine Cittá italiana. Para efeito desse trabalho, vamos
apenas destacar alguns breves aspectos desta fase que merece levantamento
bem maior.
Cavalcanti desembarca no Brasil em plena efervescência econômica e
cultural. Neste plano, um dos mais sérios debates era sobre os rumos de uma
identidade nacional, basicamente tomada por “internacionalistas” que almejavam
importar

vários

elementos

ao

país

para

alavancar

uma

corrente

desenvolvimentista e a outra mais “nacionalista” formada especialmente por
críticos de cinema que depois seriam diretores, como Roberto Pereira dos
Santos.
Em tal polarização, a vinda de Cavalcanti provocou ampla polêmica. Os
cosmopolitas alardeavam que chegava o fundador da indústria de cinema no
país, o brasileiro que venceu lá fora. Os nacionalistas rechaçavam essa postura,
alegando que era apenas um inglês que viria impor uma visão empresarial de
cinema capitalista. Em suma, nem uma coisa nem outra aconteceu. Cavalcanti
entrou em uma empresa familiar onde ninguém tinha a menor ideia do que era a
indústria do setor.
Tanto que não havia mão de obra especializada. Cavalcanti importou
técnicos de variadas nacionalidades com quem atuou na Europa. Aqui, eles não
apenas trouxeram suas especialidades para as primeiras realizações da Vera
Cruz, bem como formaram mão de obra especializada local e fundaram ainda as
primeiras produtoras de filmes publicitários no Brasil.
Interessante observar que a partir dos anos 20 até os 50, Cavalcanti foi
profícuo colaborador de ensaios e artigos em livros e revistas especializados.
Aqui não foi diferente. Ele colaborou para jornais diários e especialmente para a
influente revista Anhembi 4.
Entre as suas colaborações, cabe destaque o que seria o seu primeiro
texto aqui publicado e intitulado “Adaptações cinematográficas”. A importância
desse artigo está em expor que uma de suas maiores paixões, a adaptação de
4

Anhembi foi criada em 1950 e dirigida por Paulo Duarte (1899-1984), jurista, arqueólogo,
jornalista e escritor ligado a Julio de Mesquita Filho e ao grupo de O Estado de S. Paulo. A
publicação mensal circulou até 1962, tratava de assuntos os mais variados – das ciências às
artes – e contava com a colaboração de professores da USP entre outros intelectuais.
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obras literárias ao cinema e ser esta uma de suas metas no Brasil. Ele lembra
que isso já acontecia nos primórdios da sétima arte, quando se percebeu o
quanto era atraente ao público um filme baseado em romance ou peça teatral
consagrada. Neste ramo específico, lembra os vários filmes nos quais participou
fora do país, inclusive o argumento não realizado de Sparkenbroke, baseado no
best-seller de Charles Morgan. Também elenca como projetos que não
chegaram às telas A Tempestade de Shakespeare, Lontano de Pirandello, Le
Grand Meaunes de Alain Fournier e Feliz no jôgo de ETA Hoffmann
(CAVALCANTI, 1951, p. 43).
No Brasil, ele planejava levar ao cinema Os Condenados de Oswald de
Andrade, A Moreninha de J. M. de Macedo, Banguê e Fogo Morto de José Lins
do Rego, A estrela sobe de Marques Rebelo, Tragédia Burguêsa de Octávio de
Faria entre outros. Estes projetos não se realizaram. No artigo, ele aponta uma
grande complicação para a realização destas e de outras adaptações: a objeção
de “uma velha guarda de patrioteiros”, pois “há um retrato de Brasil que
determinaria, no estrangeiro, uma falsa concepção de nossa adiantadíssima
[itálico no original] civilização” (p. 44).
Para logo afirmar ser fundamental “coragem para discutir franca e
abertamente os seus problemas em face do mundo”. Pois a televisão, o rádio, a
imprensa não nos deixará esconder nossas mazelas. Por outro lado, o público
internacional não vai se interessar “pelas atividades fúteis das sociedades grãfinas de São Paulo e do Rio, pelo crescimento das nossas grandes [itálico no
original] cidades e pelos feitos da nossa grande [itálico no original] indústria”. Ele
termina sintetizando que os escritores em suas obras já trabalham os problemas
do país e cabe ao Cinema “a maneira de apresentá-los, numa linguagem
universal”.
Este artigo é especialmente valioso por Cavalcanti se localizar em relação
às adaptações cinematográficas, algo fundamental para entender o motivo de
ter aceitado a direção de Puntila de Brecht.
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Retrato de Cavalcanti feito por Flávio de Carvalho

3 – Teatro épico e distanciamento
Muito se falou de Brecht sob os mais variados ângulos. Talvez a
conclusão mais rica que mantém a sua obra viva nesse século é o
reconhecimento do quanto ele é moderno, como apontou o filósofo Frederic
Jameson. Ele lembra que o principal argumento para ver Brecht na modernidade
é sua descontinuidade e fragmentação profundas – passando por essa
dispersão alcança a unidade. O mesmo se verificando nos Cadernos do Cárcere

192

de Gramsci ou Livro das passagens de Benjamin (JAMESON, p. 20). Para
alcançar essa unidade na fragmentação e o conceito de distanciamento a que
esse trabalho se refere, é preciso ver brevemente a grande contribuição estética
do dramaturgo alemão. O teatro épico.
Este termo já era utilizado por seu colega e mestre logo anterior, Erwin
Friedrich Maximilian Piscator (1893 —1966), mas Brecht deu avanço inovador
e significativo ao mesmo na Berlim da década de 1920. Entenda-se “épico” na
acepção técnica, narrativo, sem relação com o senso comum de “epopeia” ou
poema heroico extenso (ROSENFELD, p. 27). Brecht rompe a tradição do teatro
aristotélico de uma narrativa com começo, meio e fim e da quarta parede
(ilusoriamente a do espectador) deixa de ser o equivalente à ausência do
narrador.
O fundo cênico não é mais algo neutro, mas traz a memória em projeções
de imagens paradas ou em movimento (o cinema invade o tablado como
linguagem dramatúrgica), “justificando ou refutando, através de documentos
projectados, as falas das personagens; fornecendo números concretos,
susceptiveis de serem apreendidos através dos sentidos” BRECHT, p. 14). Para
acompanhar diálogos concretos, seguem em paralelo “acontecimentos
plásticos”. Ao contrário do teatro aristotélico, baseado na empatia, não mais
permitindo “o espectador abandonar-se a uma vivência sem qualquer atitude
crítica” (p. 75).
Em síntese, “o palco não se apresenta já como as tábuas que dão ‘sentido
ao mundo’ (portanto como um local de fascinação) mas sim como um lugar
concebido com o fim de expor problemas” (BENJAMIN, p. 38). Brecht mesmo
projeta a diferença entre os espectadores. O do teatro dramático diz “Sim, eu
também já senti isso – Eu sou assim” enquanto do épico “Isso é que eu nunca
pensaria – Não é assim que se deve fazer. – Que coisa extraordinária, quase
inacreditável (BRECHT, p. 15).
Em mais detalhes do que Jameson, Rosenfeld aponta que o teatro épico
não se atém ao modelo anterior rigoroso. Tem estrutura mais aberta, “repleta de
episódios que não se integram na linha de uma ação una, contínua de tempo
reduzido ou lugar fixo” (ROSENFELD, p. 29). Ou seja, rompe com as unidades
de ação, tempo e lugar. Ultrapassa o diálogo interindividual pela multiplicidade
de elementos visuais. Com saltos no tempo, seleciona “um tecido de eventos
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múltiplos, entrelaçados com outros eventos, os episódios que se lhe afiguram
dignos de serem apresentados” (p. 29).
Neste prisma, Puntila é a peça de maturidade de Brecht mais popular e
humorística. Escrita em 1940, na fase em que estava emigrado na Finlândia em
fuga do nazismo. O mote principal já tinha surgido em Luzes da cidade (City
Lights, 1931), de Charles Chaplin, onde o protagonista é um homem solidário e
ótimo patrão quando bêbado e o oposto sóbrio. Nova a abordagem de Brecht,
ao analisar “a dialética inerente às relações entre senhor e criado – tão bem
exposta por Hegel – e, concomitantemente, procura elucidar certos aspectos da
sociedade de classes” (ROSENFELD, p. 131).
Seguindo a descontinuidade do teatro épico brechtiniano, a peça
apresenta-se “em sequencia solta de episódios de certo modo independentes
cada qual com seu próprio clímax girando sempre na relação entre senhor e
criado”, de forma caleidoscópica em colorido cênico próprio.
As recusas do teatro aristotélico e a qualquer tipo de empatia entre palco
e plateia, redundou na perspectiva do chamado efeito de distanciamento em
Brecht.

Este

procedimento

teve

como

origem

a

categoria

de

Estranhamento ou Ostranenie (остранение) formulada pelo formalista russo
Viktor Schklovski em seu ensaio “A arte como procedimento”. Para Schklovski,
“A finalidade da arte é dar uma sensação do objecto como visão e não como
reconhecimento; o processo da arte é o processo de singularização ostranenie –
(estranhamento) dos objectos e o processo que consiste em obscurecer a forma,
em aumentar a dificuldade e a duração da percepção.” (SCHKLOVSKI, p.82).
Ou seja, tornar não familiar, estranho, evitando qualquer identificação e buscar
postura crítica do leitor.
Isso tem relação direta com o que Cavalcanti, ao seguir as propostas de
Brecht, busca e alcança em sua adaptação de Puntila, em desautomatização do
olhar do espectador. Ao contrário do espectador entrar no filme, como acontece
na narrativa linear de Hollywood, cujo cinema até os anos 50 buscava
hegemonicamente o procedimento aristotélico de começo, meio e fim; Cavalcanti
abraça a fragmentação da peça e a traz para a tela de cinema.
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4 - Puntila na tela
Um dos elementos de desautomatização do olhar traduzido por Cavalcanti
ao cinema e em nada constante no texto dramatúrgico de Brecht foi a
determinado tratamento da cor. Especialmente quando realiza metanarrativa
dentro do filme. Ele mesmo destacou esse procedimento, ao fazer o “coro” em
sépia, as mulheres que narravam algo e a história era visualizada em cores.
“Procuré con los colores ilustrar la poesía del diálogo de Brecht, que incluí
íntegro, sin ninguna modificación” (CAVALCANTI, 1960, p. 14).
Em 1953, após projetos de filmar na República Democrática Alemã terem
uma série de problemas, Brecht assinou contrato com a Wien-Film de Viena
(Áustria), então sob a ordem da União Soviética, para produzir a versão Senhor
Puntila e seu criado Matti estrelado Curt Bois, anteriormente tendo encarnado no
palco o papel de protagonista. Idas e vindas entre produtores e Brecht também
estiveram presentes nessa empreitada.
O dramaturgo alemão escolheu o franco-russo Vladimir Pozner para
confeccionar uma primeira versão do roteiro. Para direção, foi escalado o diretor
holandês Joris Ivens que, por sua vez, indicou Cavalcanti.
Pozner completou a proposta de roteiro no verão de 1954, logo corrigido
com a participação de Cavalcanti a partir de indicações de Brecht em fevereiro
de 1955. Brecht fez outras críticas e Cavalcanti preparou outra versão do roteiro,
finalizado em dezembro de 1955. Neste ínterim, a Áustria saiu da órbita soviética
e o Wien-Film também e se recusou a distribuir o filme. Exclusivamente pela
dedicação de Cavalcanti o filme foi exibido publicamente pela primeira vez em
Bruxelas, três anos depois, em 29 de março de 1959 (SILBERMAN, p. 28).
A data de primeira exibição exposta por Marc Siberman, professor da
Universidade de Wisconsin, conflita com nota publicada em 24/11/1957 no jornal
carioca Correio da Manhã com o título “Diretor brasileiro realiza um filme
austríaco”. A nota, sem assinatura, anuncia a estreia do filme em Paris,
informando que Brecht e Cavalcanti trabalharam em comum acordo na
realização do roteiro. Já matéria do jornal diário carioca Imprensa Popular, ligado
ao Partido Comunista do Brasil, de 6/07/1958, intitulada “Os espetáculos: Paris
e Bruxelas”, Gennyson Azevedo afirma que assistiu Puntila em cinema de bairro
na capital francesa e lamentava que nem tão cedo deveria chegar às telas
brasileiras.
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Paulo Emílio Sales Gomes anunciou, em artigo em O Estado de S. Paulo
(datado de 4 de maio de 1957) a próxima exibição na capital paulista de Puntila
de Cavalcanti, o que não ocorreu. Mas assinala em texto sobre as dificuldades
de diretores vários com o dramaturgo alemão. “Desta vez não houve processo,
porém, aparentemente ressurgiram as dificuldades de sempre” (GOMES, p.
118).
O pesquisador Ian Aitken, ao tratar da adaptação de Puntila, lembra que
Brecht não teve relações das mais amigáveis com diretores de cinema
anteriormente, a exemplo da tumultuada produção de Ópera dos 3 vinténs
(1931). com Georg Wilhelm Pabst. Apesar de discordâncias do dramaturgo,
acabou por aceitar a versão integral de Cavalcanti. Mesmo porque o diretor
manteve sua postura tradicional em adaptações ao respeitar o espírito da obra
em questão. Apesar de feito alterações em vários momentos, ficou evidente que
Cavalcanti valorizou a palavra brechtniana mantendo o filme o mais acessível
possível a um amplo público (AITKEN, p. 219).
Sem explicitar o procedimento estético, Aitken explica como efeito de
estranhamento a manutenção no filme do que se vê na peça onde a ação é
deliberadamente exagerada e paródica. O que é verificado especialmente na
construção do protagonista Puntila pelo ator Kurt Bois – o mesmo que fizera o
papel na encenação teatral no Berliner Ensemble de Brecht, em Berlim Oriental
na estreia de 1949. Porém, Cavalcanti percebia que a Bois faltava eficaz
presença de tela, ele mais parecia um caixeiro viajante do que um senhor de
terras. Percebendo a mesma deficiência nos atores que encarnavam os outros
dois personagens importantes Matti e Eva.
A solução alcançada por Cavalcanti para sanar esse problema de
atuação, segundo Aitken, para manter na projeção o caráter de excentricidade
sardônica dos personagens foi na edição final das imagens. A solução foi fazer
a câmera dançar ao abolir a quarta parede que se encontra no tablado, mas não
no cinema.
Cavalcanti's use of moving camera shots and abrupt jump cuts,
all of which serve to emphasis the film's formal construction, and
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provide a whimsical cinematic equivalent
alienation effects. (Aitken, p. 220)

of Brecht's theatrical

5

Houve polêmica na recepção crítica ao filme na Alemanha Oriental.
Alguns apontaram que justamente o efeito de distanciamento tão preciso em
Brecht virou pastiche na tela, enquanto outros viram o fracasso de Puntila na
fundamental contradição entre a aproximação brechtniana e o realismo fílmico.
Eco dessas críticas também se fizeram presentes na França e Itália. Pelo fato
do filme ter sido produzido na Alemanha Oriental em plena guerra fria, explica
Aitken, a distribuição do filme foi prejudicada no lado capitalista da Europa.
Apesar de ter sido exposto no Festival de Cinema de Locarno em 1956, teve fria
recepção da crítica. Cita como exemplo a crítica do francês Louis Marcorelles ao
apontar a incompatibilidade entre o teatro de Brecht e o cinema ao descrever o
Puntila de Cavalcanti como “missão impossível”, “sem dúvida, um fracasso”.
Marcorelles se disse chocado com o que seria a tentativa de Cavalcanti ser mais
brechtniano do que Brecht (AITKEN, p. 222).
Uma das bases mais importantes para a crítica negativa na Alemanha
Oriental, indica Aitken, seria o conflito acirrado entre as posturas estéticas de
Brecht e as do Realismo Socialista Soviético na época. Cavalcanti manteve-se
longe desse fogo cruzado e posicionou-se com independência estética ao expor
a questão da luta de classes.

5

“Cavalcanti utiliza movimento e tomadas de câmera e cortes de abrupto, os quais servem para
enfatizar a construção formal do filme, e proporciona um equivalente cinematográfico de efeitos
de alienação, distanciamento] do teatro de Brecht. (tradução nossa, onde se lê alienação, na
verdade, é distanciamento).
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Material de divulgação da Wien-Fim para Herr Puntila und sein Knecht Matti

5 – Considerações finais
O que fica do Puntila de Cavalcanti para o espectador do século XXI? Pois
as questões relativas às críticas negativas movidas por seguidores ortodoxos do
Realismo Socialista ficou nos escombros do muro de Berlim. Propomos sim uma
postura diferenciada. A partir do enunciado por Iuri Lotman, do ramo de
conhecimento em Ciências da Linguagem conhecido como Semiótica da Cultura
de Tártu-Moscou, com seu conceito de Semiosfera 6, vemos aqui um objeto dos
6

A Semiosfera foi um conceito elaborado por Iuri Lotman, a partir de artigo publicado
originalmente em 1984, para expressar um determinado espaço semiótico e a relação espaçotemporal entre diversos textos ou sistemas sígnicos que o compõe. A semiosfera é um continuum
semiótico de textos ou objetos ou formações semióticas de vários tipos e níveis de organização
(LOTMAN, 1996, p. 22 e ss.).
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mais ricos. O que destacamos aqui é a tessitura de linguagens (linguagem =
código + história, para lembrar equação sintética de Lotman) verbal e não verbal,
constituindo-se um texto de fronteira pertencente simultaneamente a dois
campos semióticos: o teatro e o cinema.
Na medida em que Cavalcanti tentou trazer ao cinema princípios estéticos
construídos no e para a manifestação cênica de Brecht. Especialmente quando
se tem em vistas que, no cerne dessa passagem como se viu logo acima,
trabalhou de forma inédita com a categoria de distanciamento originário de outro
ramo das Ciências da Linguagem, do Formalismo Russo. O que torna esse
objeto midiático dos mais ricos, podendo proporcionar outras leituras e
conclusões, especialmente para os que estudam as possibilidades do mundo da
Imagem.
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Frames em exílio: o não-lugar da imagem pictórica de Fausto
em Murnau e Sokúrov
Fabrício MESQUITA ARO 1 ( Universidade Estadual Paulista – FAAC/ Bauru –
SP)

Resumo:
A imagem cinematográfica não reside em um lugar estático. Sua estética não
se conforma em pertencer a somente um território delimitado por sua origem.
Tendo como gênese a obra Fausto de Johann Wolfgang von Goethe, o
presente trabalho procura virtualizar seus desdobramentos imagéticos no
cinema do alemão Friedrich Wilhelm Murnau em 1927 e do russo Alexandr
Sokúrov em 2012. Nesse contexto a adaptação literária se liberta das amarras
tradicionais e anuncia um novo olhar sobre o cinema – o não-lugar característica da linguagem audiovisual na qual Cinema e Pintura integram-se
na concepção da imagem em sua distorção. A crítica aos dogmas da
perspectiva linear euclidiana permite ver o objeto em sua interpretação e não
em sua realidade, possibilitando construir novas relações entre meios solitários
e estrangeiros, sejam eles verbais, intra-verbais ou verbo-imagéticos.
Palavras-chave: Fausto, imagem, distorção, modernidade, arte.

Aluno regular do Programa de Pós-Graduação, nível Mestrado em Comunicação Midiática da
Universidade Estadual Paulista – FAAC – Bauru – SP, sob orientação do Prof. Dr. Marcelo
Magalhães Bulhões. Pesquisa as interfaces entre Literatura e Audiovisual Contemporâneos e
suas relações com a Pintura e Arquitetura.
1
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1. A Imagem sem Território
A divisão do território espacial do homem contemporâneo está cada vez
mais destacada de sua geografia estática. A delimitação de espaços
hierárquicos que delimitam culturas e hábitos já não é mais suficiente para
suprir a demanda informacional da atualidade. Ao longo de seu percurso
histórico, a imagem recortou-se de sua origem e tornou-se particular a todos os
espaços estrangeiros. Numa dinâmica da virtualidade o objeto visual destacouse do lugar para pertencer a um não-lugar.
Contraste: são nas entradas das cidades, nos espaços
melancólicos

dos

grandes

conjuntos,

das

zonas

industrializadas e dos supermercados que são plantados os
painéis que nos convidam a visitar os monumentos antigos: ao
longo das rodovias, que se multiplicam as referências às
curiosidades locais que deveriam reter-nos enquanto só
passamos, como se alusão ao tempo e aos lugares antigos,
hoje, fosse apenas uma maneira de dizer o espaço presente.
(AUGÉ, 2012, p.69)

Para Marc Augé a busca incessante pela velocidade e imediatismo fez
do homem contemporâneo um nômade tecnológico desterritorializado de suas
concepções espaciais do passado. O caminhar do contemporâneo se dá
através de grandes deslocamentos que não tem mais relação com o espaçotempo analógico. Quanto mais digitalizada for a transmissão informacional,
menos esta estará vinculada a uma ideia de repouso. A imagem digital tem em
sua natureza a transição, a interface, a decodificação de algoritmos numa
recombinação constante – o não-lugar da imagem é o habitar todos os espaços
ao mesmo tempo, sem criar afetos que possam vincular sua existência a
somente um ponto espacial. No contemporâneo tudo está em todo lugar, ao
mesmo tempo, sem intervalos.
Ao criar novas codificações espaciais a um mesmo objeto, sua natureza
imagética começa a se desfigurar de suas características originais estáticas –
para cada deslocamento uma distorção que reconfigura sua estética imediata.
Os novos mapeamentos permitem uma representação particular para cada
espacialização criada. Não há mais um mapeamento universal, comum a todos
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os que o habitam. Para cada indivíduo, um continente, e nele, características
íntimas de sua representação.
Ao analisar a figura-mito de Fausto, permite-se ver o processo de
distorção da imagem em suas diferentes adaptações e estabelecer articulações
espaço-temporais entre o objeto verbal de Johann Wolfgang von Goethe
publicado em 1808, o intra-verbal de Murnau no Expressionismo Alemão em
1927 e a verbo-imagético de Sokúrov de 2012.

(Novos Mapeamentos: Representação em escala cromática da cidade de Santiago no Chile
mapeada por usuários de celulares com sistemas operacionais Android, IOS, Blackberry e
outros – Fonte: Google)

2. O Verbal – Fausto em Goethe

A obra, portanto, foi concebida e criada ao longo de um dos períodos
mais turbulentos e revolucionários da história mundial. Muita de sua
força brota dessa história: o herói goethiano e as personagens a sua
volta experimentam com grande intensidade muitos dos dramas e
traumas da história mundial que o próprio Goethe e os seus
contemporâneos viveram; o movimento integral da obra reproduz
todo o movimento mais amplo de toda a sociedade ocidental.

(BERMAN, 1982, p.45)

203

A figura de Fausto representada por Goethe se distingue de suas
anteriores ao relacionar a sua relação com Mefistófeles num pacto muito mais
ambicioso do que os bens universalmente desejados: dinheiro, sexo, poder
sobre os outros, fama e glória. Na expressão verbal de Goethe o herói é aquele
que transitou entre dois espaços: O lugar do arcaico medieval com sua política
de feudos e o lugar da Modernidade pós-Revolução Industrial, em uma era
burguesa de poderes concentrados. Aqui, o desejo de Fausto é o
desenvolvimento, a velocidade, a conquista tecnológica desenfreada. Nesse
contexto, a figura do herói se distorce ao trazer contrastes históricos a uma
personagem fictícia.
“Entendamo-nos bem. Não ponho em mira
na posse do que o mundo alcunha gozos.
O que preciso e quero é atordoar-me.
Quero a embriaguez de incomportáveis dores,
a volúpia do ódio, o arroubamento
das sumas aflições. Estou curado
das sedes do saber; de ora em diante
às dores todas escancaro est´alma
As sensações da espécie humana em peso,
Quero-as dentro de mim, seus bens, seus males
mais atrozes, mais íntimos se entranhem
aqui onde à vontade a mente minha
os abrace, os tacteie; assim me torno
eu próprio a humanidade; e se ela ao cabo
perdida fora, me perderei com ela”
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(Litografia de Eugène Delacroix inspirado em Fausto de Goethe (1808). Fonte: Editora 34)
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A frase de Marx “Tudo o que é sólido se dissolve no ar” sintetiza o
conceito do homem diante da Modernidade – nada dura para sempre, por mais
forte e eterno que pareça. Para que um novo modelo se construa é necessária
a destruição do seu devir-antigo. O lugar de Goethe é o cenário da grande
evolução tecnológica do homem ocidental, o homem-máquina, o homem-poder.
A distorção desloca o personagem medieval para os centros urbanos, dando
origem à condição esquizofrênica da metrópole contemporânea.

3. O Intra-Verbal – Fausto em Murnau
República de Weimar, 1920. A Alemanha se encontrava num processo
da cura das feridas expostas pela Primeira Guerra Mundial. Em um país
destruído nasce uma estética que poderia refletir o imaginário daquela
sociedade. A primeira fase do Expressionismo se deu nas artes plásticas para
depois se desdobrar no cinema. Em ambos os suportes a estética
expressionista se mostrava num campo onírico, com temas extraordinários e
fantásticos - e o que seria sua característica mais marcante - o alto contraste
da imagem na relação entre luz e sombra do fotograma.
O preto e branco da tela se mostrava distorcido, tortuoso e imprevisível.
A fotografia e os cenários contribuíam para criar uma atmosfera de suspense e
distanciamento em frente a uma realidade vivida no cotidiano. Os atores
sempre imprimiam um caráter exagerado em seus personagens, com uma
maquiagem pesada que distorcia suas formas naturais. Não demorou muito
para que esses filmes começassem a despertar a atenção do público
intelectual alemão, que raramente valorizava o cinema. O mercado
internacional que desde o início da guerra havia se fechado para a Alemanha
também começou a mostrar um profundo interesse nessa nova cinematografia.
Quando Murnau decide adaptar a obra de Goethe para o cinema,
decidiu apresentar ao público um Fausto imerso em luz e sombra, carregado
de expressões e distorcido em seu cenário dominado pelo mal. Fausto aqui é
um personagem distorcido pelos cenários que o oprimem, pela luz
superexposta que contrasta com o pleno breu de suas sombras.
Um movimento artístico que nasceu de uma guerra e foi extinto por
outra. No momento em que a Alemanha fica dominada pelo nazismo e entra na
Segunda Guerra, o Expressionismo se interrompe. O êxodo de cineastas,
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atores e técnicos alemães espalhou influências “expressionistas” para o mundo
todo, em especial nos Estados Unidos. A estética americana do cinema noir é
considerada fruto dessa influência.
A imagem exportada não pertence mais à sua origem. A estética do
cinema mudo é de uma simbiose entre o verbal dos diálogos introduzidos na
imagem pictórica. Quando o objeto intra-verbal desloca-se para outro território
sua natureza se deforma; o verbal já não pode mais retratar sua língua original.
Há de se traduzir para um novo território para qual essa imagem está se
deslocando.

(Fausto de F.W.Murnau – 1927 – Fonte: Versátil Filmes)

4. O Verbo-Imagético – Fausto em Sokúrov
O cinema é a última imagem [...] Entre os seres e as coisas. O
cinema é o último entre dois. Real e imaginário, sujeito e objeto, o
mesmo e o outro existem ainda que como partes indiscerníveis, na
arte cinematográfica[...] ao se discutir se o cinema é ou gera o real
em muitos sentidos, discute-se ao mesmo tempo se ele é ou gera a
ilusão em muitos sentidos. Ao manter essa relação entre termos
distintos, entre dois, o cinema produz distâncias, ou, ainda, ele se
produz na distância.[...] As próximas imagens, aquelas digitalizadas,
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concebidas através de cálculos matemáticos de computadores, as
imagens de síntese, propõem a interação em tempo real. A natureza
das imagens mudou inteiramente.
(MACIEL, 1993, p. 253-4)

A grande distorção tecnológica do cinema contemporâneo é a que deriva
do suporte analógico para o digital. O que antes era um procedimento químico
do fotograma, com sua irreversibilidade e grande demora em sua composição
final tornou-se um método do imediatismo, da imagem deslocada em todo
momento por seus suportes digitalizados de alta fidelidade.
O paradoxo de Fausto filmado por Alexander Sokúrov em 2012 reside na
textura imagética proposta pelo diretor – os das telas de pintura – a imagem
digitalizada de Sokúrov não escancara seus dotes tecnológicos na tela, pelo
contrário, faz o espectador acreditar que estamos diante de cenas pintadas à
mão com tinta a óleo numa tela branca. Conhecido como o “cineasta pintor”,
resolveu inserir seu herói goethiano numa tetralogia fílmica que ficcionaliza
personagens históricos do século XX.
Assim foi chamada a “Tetralogia do Poder”: Moloch (Rússia, 1999),
Taurus (Rússia, 2001) e O Sol (Rússia, 2005) são cinebiografias livres de
Hitler, Lênin e Hirohito, com suas particularidades visuais distorcidas. Para
fechar o Tetro-Poder, Sokúrov filma Fausto (Rússia, 2012), elemento ficcional
de Goethe em uma adaptação de uma nova Modernidade da história humana.
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(Fausto de Alexandr Sokúrov – 2012 – Fonte: Imovision)
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A distorção sokuroviana vem da elasticidade da imagem digital, de sua
permeabilidade de edições e manipulações e das quebras dos dogmas da
perspectiva linear. Um dos grandes tabus da evolução estética da Arte é a total
obediência à perspectiva linear euclidiana, com sua profundidade de campo
perfeitamente calculada desde a Renascença. Fez-se acreditar que toda forma
de representação a partir daquele momento deveria seguir as linearidades da
proporção áurea. O Fausto de Sokúrov dobra e redobra sua imagem,
deslocando seus pontos de fuga para extremidades oblíquas, permitindo novos
ângulos e novas linearidades espaciais no campo da tela.
Sokúrov recusa a ilusão da tridimensionalidade e o simulacro da
realidade e encara a imagem de cinema como algo plenamente
horizontal e plano, à maneira de uma tela de pintura. Em vez de
reproduzir de forma concreta a natureza, ele a recria como pintor,
mesmo que para isso seja preciso lançar mão de acessórios como
espelhos, iluminação refletida

e refratada, vidros

em várias

angulações na frente das lentes, e até pincel e finas camadas de tinta
sobre esses vidros, tal qual em antigas técnicas chinesas de pintura.

(MACHADO, 2012, p.19)

Quando uma criança faz um desenho de uma casa, ela não a representa
segundo as leis da perspectiva renascentista. Na verdade a criança está
destituída de regras e dogmas que possam aprisionar seu desenho. Ao criar
seu próprio desenho-casa, ela cria sua própria natureza, enxerga o mundo com
sua própria perspectiva. O dilema é que essa criança passará pelos mesmos
ensinamentos renascentistas e voltará a desenhar como o coletivo – sua
identidade estética se perderá nesse meio.
E se os pintores que viveram antes do Renascimento já tivessem a
noção espacial, mas simplesmente se recusaram a reproduzí-la? Optaram
assim por construir suas próprias naturezas com suas próprias leis e
dinâmicas, libertando a obra de arte para novas representações.
Será verdade que a perspectiva expressa a natureza das coisas,
como pretendem seus adeptos, e por isso deve sempre e em
qualquer lugar ser considerada a premissa incondicional da
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veracidade artística? Ou se trata apenas de um esquema, de um
entre tantos possíveis esquemas de representação que corresponde
não à percepção do mundo como um todo, mas somente a uma entre
as possíveis interpretações do mundo, ligada a um modo bastante
determinado de sentir a vida e entender a vida?

(FLORIÊNSKI, 2012, p.33)
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A natureza verbo-imagética de Fausto em Sokúrov permite que o
suporte digital da ferramenta se encontre com seu devir-objeto-pictórico: o
pincel. Se pensarmos que o cinema do cineasta é moldado pelo conceito de
pinceladas, a tela de cinema irá ecoar a estética das obras emolduradas em
museus. A obra de arte não se conforma em se aprisionar no espaço
enclausurado do tradicionalismo – ambiciona a grande sala de cinema, busca
grandes escalas para sua representação.
A origem não é apenas o que teve lugar uma vez e nunca mais terá
lugar. É também – e mesmo mais exatamente – o que no presente
nos volta como de muito longe, nos toca no mais íntimo e, como um
trabalho insistente do retorno, mas imprevisível, vem trazer seu sinal
ou seu sintoma.
(HUBERMAN, 2013, p.113)

(Santa Trindade, pintura sobre madeira, Andrei Rublev, 1427. Fonte: Editora 34)

Seja no “Eterno Retorno” de Nietzsche ou no conceito de sintoma
descrito por Huberman, a arte é feita de ciclos e elipses temporais. Recombina-
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se com novas tecnologias e desperta entre os não-lugares da Modernidade. Ao
expandir os limites do mapeamento geográfico, uma pintura icônica bizantina
do século XIV dialoga livremente com a distorcida imagem digital. As molduras
do contemporâneo são elásticas e seus frames são como uma malha tecida
sob forte tensão informacional. Mesmo distorcida, essa imagem não há de se
romper.
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Fabulação em Babilônia 2000: a construção a partir da fala
Juliana Mastelini MOYSES (UEL) 1

Resumo:
O presente artigo explora o conceito de fabulação a partir do documentário
Babilônia 2000, dirigido pelo cineasta Eduardo Coutinho. Partimos da ideia
apresentada por Deleuze (2007) sobre a indiscernibilidade entre o real e a
ficção a partir da função fabuladora no documentário. Além de Deleuze, a
fundamentação teórica focaliza as ideias de Lins (2012), Salles (2005) e
Huston (2010). O trabalho mostra como é ineficaz a tarefa de tentar separar o
que é realidade e o que é ficção no documentário e como personagem e
equipe constroem-se no processo do filme. Isso porque o que o documentário
faz é um processo constante de criação, que envolve realidades, mas também
ficções.
Palavras-chave: Babilônia 2000, fabulação, documentário.
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1. Introdução:
Mostrar os preparativos para a virada do milênio dos
moradores das favelas Chapéu Mangueira e Babilônia, situadas no morro da
Babilônia. Este era o objetivo das equipes de gravação coordenadas por
Eduardo Coutinho quando subiram o morro da Babilônia no dia 31 de
dezembro de 1999. O resultado da empreitada era uma surpresa devido às
condições do projeto: gravar as imagens essenciais em menos de 24 horas,
por equipes diferentes e com equipamentos diversos.
O resultado foi positivo. Quando as imagens foram decupadas,
revelou-se a possibilidade de um longa-metragem estruturado a partir da
passagem do tempo no último dia do ano e a aproximação da virada do
milênio. No filme, são 40 personagens que aparecem contando suas histórias,
suas vidas ou expectativas às equipes de Eduardo Coutinho. Cada um tem a
liberdade de expor pensamentos e se apresentar à câmera, e ao cinema, como
queira. Com isso, o intuito não é mostrar uma verdade, um estereótipo do
morador da favela, mas como cada pessoa percebe a si própria e o lugar em
que vive e como ela se mostra ao mundo.
O objetivo deste artigo é mostrar como o documentário é uma
prática de construções em que o personagem se constrói junto com o filme e
para o filme. Nessa empreitada, realidades e ficções se entrelaçam no ato de
construir uma narrativa sobre o mundo e sobre si. Lança-se, então, à função
fabuladora das narrativas o papel de criar um espaço de indiscernibilidade
entre o que se deu, “na realidade”, e o que é criação. Não cabe separá-los,
distinguí-los, ou excluir um ou outro. Ambos, juntos, nos dizem quem são os
personagens de Babilônia 2000.
Não se trata de assumir invenções como verdades, mas de
reconhecer que na construção de um discurso que pretende a objetividade, a
leveza da criação humana está presente. Deleuze (2007), por exemplo, fala
que os primeiros documentários, que aspiravam à verdade, negando a ficção,
acabavam por se utilizar de meios ficcionais para contar suas histórias.
Histórias estas que sempre serão ficções, já que construções.
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A narração deixa de ser verídica, quer dizer, de aspirar à verdade,
para se fazer essencialmente falsificante. Não é de modo algum
“cada um com sua verdade”, uma variabilidade que se referia ao
conteúdo. É uma potência do falso que substitui e destrona a forma
do verdadeiro, pois ela afirma a simultaneidade de presentes
incompossíveis, ou a coexistência de passados não-necessariamente
verdadeiros (DELEUZE, 2007, p. 161).

2. Babilônia 2000 e o respeito à fala do outro
Babilônia

2000

mostra

o

trabalho

de

cinco

equipes

cinematográficas nas favelas Chapéu Mangueira e Babilônia no dia 31 de
dezembro de 1999 e madrugada de 1º de janeiro de 2000, mostrando as
expectativas dos moradores para a virada do milênio. O filme traz histórias de
40 personagens, cujos depoimentos aparecem de formas desiguais, alguns
têm 7 minutos e outros 10 segundos.
A produção se instalou no salão de festas da Associação de
Moradores do Chapéu Mangueira e as equipes subiram ao morro na manhã do
último dia do ano. Na associação também foi instalada uma câmera para que
as pessoas pudessem gravar seus depoimentos. As equipes fizeram filmagens
das 10 horas da manhã do dia 31 até as 4 horas do dia 1º. No dia 3 de janeiro,
previsto para gravações, também filmaram no período da manhã, mas essas
imagens não foram usadas no documentário.
Coutinho ainda tinha em mente realizar mais uma gravação
num dia de abril, quando se comemoraria os 500 anos do descobrimento do
Brasil. Porém, depois de decupadas as imagens das gravações do dia 31 de
dezembro, 1º de janeiro e 3 de janeiro, percebeu que já tinha todo material do
filme e que este seria organizado a partir da passagem do tempo.
Babilônia 2000 foi finalizado em dezembro de 2000 e a primeira
exibição foi no morro da Babilônia no dia 31, um ano após as gravações. Para
Lins (2012), é um filme que provoca nas pessoas certo otimismo em relação à
vida. “A vitalidade com que as pessoas se expressam, o insólito das invenções
verbais, as práticas de sobrevivência, enfim, a vida no precário, são “razões”
que o cinema de Coutinho nos dá para continuar acreditando no mundo.”
Com

cinco equipes

de gravação,

as

filmagens

foram

descentradas, porém são as imagens da equipe do diretor Eduardo Coutinho
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que estruturam o filme como um todo. Por causa da descentralização das
gravações, a autoria do documentário foi questionada. Sobre isso, Coutinho
fala em entrevista a Cláudia Mesquita:

A questão da autoria talvez seja um dos pontos críticos que esse
filme coloca. Eu assino o filme, mas a partir de ene pessoas que me
deram coisas, como já acontecia de certa maneira nos meus outros
filmes. ... No fundo, tanto a questão da autoria quanto do custo baixo
e a do acaso abrem caminho para a dessacralização da Arte com A
maiúsculo. E sem deixar de ser criativo (LINS, 2012). 2

Para Coutinho, a possibilidade de dividir responsabilidades
com outras equipes de gravação é oportunidade de inserir novas vozes no
documentário. “Eu já me descentralizo nos meus filmes, porque preciso do
outro para me expressar, sem isso eu não tenho filme. Com as cinco câmeras,
ficou mais descentrado ainda; são múltiplos pontos de vista dos dois lados da
câmera.” 3
A divisão do trabalho em equipes de filmagem é, segundo Lins
(2012), uma prática inovadora no cinema que pode encontrar referências na
prática de Jean Rouch. Em Crônica de um Verão, por exemplo, algumas
entrevistas foram realizadas por personagens que adentraram à equipe quando
a filmagem já estava em andamento.
A referência a Jean Rouch não é aleatória. O trabalho de
Coutinho aciona o documentarista francês, principalmente no tratamento de
verdade que este assume. Para Rouch, a verdade não é tão importante quanto
a possibilidade que a câmera tem de catalisar as pessoas para que revelem
uma “superverdade” delas. Assim, Lins explica que a tradição do documentário
de Jean Rouch corrobora a intervenção direta e explícita na realização do
documentário, “porque sabe que qualquer realidade sofre uma alteração a
partir do momento que uma câmera se coloca diante dela e que o esforço de
filmá-la tal qual é inteiramente em vão” (LINS, s/d).
2
3

Eduardo Coutinho em entrevista a Cláudia Mesquita (apud LINS, 2012).
Eduardo Coutinho em entrevista a Consuelo Lins (LINS, 2012).
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Mostrar uma verdade absoluta, então, cede espaço, no
documentário, a mostrar uma verdade da filmagem, daquele momento. Para
Coutinho,

na medida em que a pessoa pode representar para a câmera, isso
passa a ser interessantíssimo também. Como ela representa para
câmera? Que papel? Que figura? E que personagem ela quer
representar para a câmera? Isto é tão interessante quanto aquilo que
ela revela sem a presença da câmera. (COUTINHO, 1997 p. 167)

A fala do diretor mostra que no documentário é desnecessário
tentar separar o que é ficção do que é realidade, as duas se fundem no
processo de fabulação, e são, juntas, essenciais para se compreender a
personagem. Para Deleuze (2007), fabulação supera o real e a ficção e faz
com que as personagens sejam ficcionais sem serem fictícias. “É uma
personagem que vence passagens e fronteiras porque inventa enquanto
personagem real, e torna-se tão mais real quanto melhor inventou” (p. 184).
Nesse processo, não só o personagem se constrói e se torna outro, como
também o cineasta, substituindo suas ficções pelas fabulações das próprias
personagens.
No documentário, explica Deleuze, o diretor não deve mostrar
a verdade, mas atingir o que a pessoa era antes e o que ela se torna depois do
filme, dois momentos indissociáveis na personagem. Nesse movimento, a
pessoa transita entre o real e o fictício, e o que interessa é a passagem, o devir
personagem. Isso porque, o que a pessoa era antes do filme se altera na
medida em que ela reflete sua condição para a descrever para a câmera.
Oliveira (2014, p. 173), referindo-se a uma cena do filme Chronique d’un été
(Crônica de um verão), de Jean Rouch e Edgar Morin, em que a entrevistada
admite que num momento de sua fala se pôs a ficcionar, fala que em situações
assim, algo se constrói “entre a palavra e a escuta que não pertence nem ao
entrevistado nem ao entrevistador. É um contar em que o real é transformado
num componente de uma espécie de fabulação em que as personagens
formulam ideias, fabulam e inventam”.
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Jorge, um dos entrevistados no Babilônia 2000, assim se
apresenta:

Conheci a dona Creusa aqui na praça dos Paraíba. Na época ela
tinha 17 anos e eu 23 anos e hoje eu tô com 44 e ela com 37, já
somos seis filhos, já somos vovô, e, e, um feliz ano novo. E essa
arvorezinha eu plantei pra ela, essa arvorezinha, eu vinha subindo aí
eu peguei essa arvorezinha aqui, eu falei assim: “Esse aqui vai ser o
presente da minha dona”. Aí ela falou assim: “Ah, não vai pegar não,
não vai pegar não”. Aí pegou, é o presentinho, é o presentinho dela.
Ela não queria não, eu me lembro até hoje, não me queria não. Aí eu
encontrei ela, ela era bonita, aqueles cabelos bonitos. Eu também era
bonito, bom, era. Na praça dos Paraíba, ih, até hoje...
Você hoje está se arrumando pra festa?
Vamos, vamos descer. Hoje vai ser o melhor ano, o melhor ano.
Então a gente desce. É que ela fica preocupada comigo que eu
começo a brincar, aí eu bebo, aí eu desmaio, aí ela tem que ficar me
trazendo, me segurando.
Eu sou um homem feliz, porque eu conquistei tudo que eu queria.
Sou pai de seis filhos, somos casadinhos, tem a hora, das horas
difíceis, das horas da alegria, e a gente tamos, graças a Deus, e só
me separo da dona Creusa só quando o senhor me chamar.

Uma das marcas do contar uma história está no modo como
ele apresenta a esposa: “dona Creusa”. Provavelmente não é assim que ele se
dirija a ela, mas, para a câmera, ela é dona Creusa. Jorge, em alguns
momentos, confunde-se na sua fala e tenta completá-la com o que primeiro
vem à cabeça. É assim que expressa o desejo de um feliz ano novo no meio de
uma frase em que dizia que era casado, tinha seis filhos e já era avô. E é
também aí que começa a falar da árvore que plantou para a esposa.
Lins (s/d) explica que nos filmes de Coutinho, o que se busca é
a construção de um acontecimento fílmico que não existe antes do filme e que
será uma outra coisa depois dele. Assim, nos seus filmes, o mundo está em
transformação, não pronto para ser filmado. “Da mesma maneira, seus
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personagens passam por metamorfoses, contam histórias que não sabiam que
sabiam, e saem diferentes dessa experiência.”
A ideia de se contar histórias que nem sabiam que sabiam fica
evidente na fala de uma das personagens do Babilônia 2000. Carolina diz que
acredita em vidas passadas, mas quando lhe é pedido para explicar o que isso
significa, fica explícito que inventa ali uma explicação:

Vidas passadas, sei lá, é, assim, sei lá. Eu acredito que a gente veio
cumprir alguma coisa que a vida passada não concluiu na outra vida,
aí a gente veio, trazendo um pouquinho de vidas passadas, eu
também acredito, assim, na parte espiritual, assim, sabe, eu acho que
tão sempre assim, perto da gente, olhando, sabe, eu acredito nisso.
Você disse que quando morre vai pra fora, pra onde?
Deve ter algum lugar, uma cidade, algum outro lugar. Que eles tem
um lugar pra ficar, tem! Aqui a gente não tem o lugar que a gente
mora? Que a gente toma banho? Que a gente dorme? Eu acredito
que lá, Deus, não é possível que Deus deixou à toa ou vagando, tem
um lugar sim.

Em vez de ir a campo com ideias pré-estabelecidas, o diretor
preocupa-se com o presente da filmagem para extrair dali todas as
possibilidades. O resultado, para Lins, é a inerente possibilidade de
interpretações múltiplas das montagens dos filmes de Coutinho. “O que o
espectador percebe é resultado de uma mistura de personagens, falas, sons
ambientes, imagens, expressões, e jamais significações prontas fornecidas por
uma voz off” (LINS, s/d).
Assim, o acaso proporciona imagens mais significativas do que
poderiam ser programadas. No filme, por exemplo, uma das equipes chega a
um senhor rodeado por seis crianças e pergunta se são filhos dele. Em coro se
escuta a resposta: “Não”. A questão que se segue indaga se é bom morar ali.
O senhor principia um aceno afirmativo com a cabeça quando uma das
crianças puxa a atenção pra si e faz seu discurso enfático: “Não, é ruim. É
porque falta algo todo dia! Pode ver a torneira. Falta água todo dia. Mas é bom
morar aqui.” Diante dessa situação, o espaço do senhor foi cedido à criança, e
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aquele o qual se pretendia entrevistar inicialmente, pronunciou apenas umas
poucas palavras.
Ao se mostrar aberto ao que os moradores tinham a oferecer,
as equipes de Babilônia 2000 também encontraram receptividade nos
personagens do morro. Consuelo Lins (2012), que também participou das
equipes de filmagem, conta que a facilidade das conversas e a gentileza com
que os moradores receberam as equipes para as gravações são marcas
características deste filme.

Além da consciência que eles têm sobre a

importância das imagens na sociedade e o desconforto com relação às
imagens produzidas sobre os moradores da favela.
O que alguns personagens querem é apresentar uma outra
imagem do morador da favela, não única. Para isso, uma personagem é
construída, autoconstruída, como em toda fala que intenciona um relato. A fala
de uma das entrevistadas mostra como se dá a construção da personagem
para a câmera: “Depois de enxugar as lágrimas, uma moradora indaga: ‘Só que
eu não queria fechar assim. Ficou bom?” (LINS, 2012). Falas e atitudes como
essa nos lembram, o tempo todo, que o que temos diante dos olhos é cinema,
não realidade.
Na visão de Lins, a aptidão narrativa das personagens e o uso
da língua portuguesa são questões que se destacam no filme, pois “diante de
vidas precárias, atravessadas por uma enorme violência, nos deparamos com
uma fala vigorosa que inventa sentidos, cria vocabulários, mistura termos de
diferentes origens, que tenta escrever, enfim, sua própria gramática” (2012).
Para a autora, é a partir da fala que as personagens de Babilônia 2000 de certa
forma se libertam da opressão a qual estão submetidas.
O que vai ao encontro da prática de Eduardo Coutinho, que
Lins descreve como a de filmar a palavra em ato. “O cinema de Eduardo
Coutinho é, desde sempre, um cinema da palavra filmada, que aposta nas
possibilidades de narração dos seus próprios personagens.” (LINS, s/d). Para
ela, o cinema de Coutinho desperta nos personagens a vontade de dizer mais
alguma coisa. E é a imagem da palavra do outro que, segundo a autora,
sustenta a concepção de cinema do diretor. Assim ela descreve os princípios
metodológicos utilizados por Coutinho nos seus trabalhos: “Filmar o que existe

223

é filmar a palavra em ato, o presente dos acontecimentos e a singularidade dos
personagens, sem propor explicações ou soluções.”
Esse processo é significativo, pois é através das narrativas que
o ser humano se constrói e dá significado ao mundo. “Assim como a natureza,
nós

não

suportamos

o

vazio.

Somos

incapazes

de

constatar

sem

imediatamente buscar ‘entender’. E entendemos essencialmente por intermédio
das narrativas, ou seja, das ficções.” (HUSTON, 2010, p. 18). Segundo a
autora, o ser humano precisa dar sentido aos acontecimentos e o faz não a
partir da linguagem, mas das narrativas. Portanto, o papel dessas narrativas e
das falas não é apenas nomear ou registrar, mas moldar o real.
Cida, ao contar sua história e compará-la às das crianças de
hoje, constrói sua realidade e também mostra como devemos olhar para ela no
Babilônia 2000:

Eu tenho uma origem familiar muito bonita. Eu vim de uma origem
familiar muito bonita, muito elegante, eu fui criança, eu brinquei, eu
baguncei, eu joguei bola de gude, eu soltei pipa, eu brinquei de roda,
eu brinquei de comidinha, eu estudei, hoje quando eu vejo crianças,
não largadas, não crianças de rua, mas crianças que eu vejo que não
tem um horário pra comer, entende, que a mãe não se preocupa se
ela comeu uma papinha de cenoura. Eu fui criada nesse estilo,
compreende? Vestidinha, limpinha, cheirosinha, e eu tenho prazer de
dizer isso, que eu tenho família, meu pai já partiu, meu irmão também
mas eu tenho minha mãe lindona, minha mãe maravilhosa, dona
Dijanira e eu tive o prazer de poder sentar na mesa, de brincar, ter
horário pra tomar banho, ter horário pra jantar, minha mãe às vezes
me bagunaçava o coreto que a gente ficava de tarde brincando, daí
quando chegava num certo horário, ela falava “vem, vem tomar
bainho, depois você volta”. Voltava nada, seis horas todo mundo
dormindo. Hoje eu vejo as crianças, uma hora da manhã andando
pelo caminho, andando pela rua. Gente, o que que é isso! O conserto
não é por aí do jeito que eles tão fazendo não, o conserto é outro
completamente diferente. Vem de dentro de casa e vem de dentro da
escola.
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Para Huston, o ser humano é a espécie fabuladora. “Enxertada
nessas ficções, constituída por elas, a consciência humana é uma máquina
fabulosa... e intrinsecamente fabuladora.” (p. 26). Isso porque, explica a autora,
as pessoas fabulam inocentemente, criando a ficção de suas vidas com os
mesmos procedimentos empregados pelos romancistas. A autora vai mais
além, diz que nós somos os romances que contamos sobre nossa vida. “Eu é o
modo de conceber o conjunto das minhas experiências” (p. 25). Dessa forma,
quando a faceta de romancista falha, a realidade se torna absurda.

3. Documentário, um ato de imaginação
Acionar o conceito de fabulação se mostra fundamental para
pensar o documentário, pois, segundo João Moreira Salles (2005), o que
diferencia um documentário de um simples registro da vida de algum
personagem é que um documentário é uma história construída que segue uma
estrutura narrativa. Para John Grierson, fala Salles, o documentário é um ato
de imaginação. “Ele não descreve; constrói” (SALLES, p. 63). Assim, o que
interessa ao documentarista é a realidade construída pela imaginação, “uma
imaginação que se manifesta tanto no momento da filmagem como no
processo posterior da montagem” (p. 63).
Dessa forma, Salles aponta duas naturezas distintas que se
fundem num documentário. Por um lado, um documentário é um registro
daquilo que aconteceu no mundo, por outro, é uma narrativa construída a partir
do que foi registrado. “Nenhum filme se contenta em ser apenas registro.
Possui também a ambição de ser uma história bem contada.” (p. 64) E como
defende Grierson (apud SALLES), o documentário é o “tratamento criativo da
realidade”, o que pressupõe uma transformação, não espetacular, mas criativa.
Não é, portanto, a realidade como ela se apresenta às pessoas, mas como as
pessoas (a equipe do documentário) trabalham essa realidade.
Um filme, portanto, não é o que se fala sobre um tema, mas a
maneira como ele se relaciona com o tema. A maneira como essa relação se
dá aparece a todo momento no filme de Eduardo Coutinho com, por exemplo, a
aparição da equipe de filmagem e os personagens, nos lembrando de que se
trata de um filme, assim como a fala de certas personagens, como a citada
anteriormente.
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Deixar claras as marcas do filme é peça chave para mostrar
que um documentário não é “exatamente sobre os outros, mas sobre como
documentaristas mostram os outros. A representação de qualquer coisa é a
criação de outra coisa. No caso, essa outra coisa criada é um personagem”
(SALLES, p. 67). Para tanto, cineasta e público se distanciam de uma
experiência para adentrar em outra, afastando-se da pessoa e aproximando-se
da personagem. Nesse processo, muito se perde, mas Salles acredita que o
compromisso do documentário é com a personagem. “Não é o que se pode
fazer com o mundo. É o que não se pode fazer com o personagem” (p. 71).
E já que não existem verdades e que o fazer do diretor é
entrelaçado por ficções, o que Coutinho tenta é manter-se fiel à verdade da
filmagem.

Toda montagem supõe uma narrativa, todo filme sendo uma narrativa
pressupõe um elemento forte de ficção, e isso também acontece na
História, o que não quer dizer que a História seja uma ficção e nem
que o documentário seja uma ficção (...) Isso quer dizer que, de um
lado, você tem a tentativa de manter a verdade da filmagem e, de
outro, você é obrigado a fazer uma narrativa com elementos de
ficção, porque você constrói personagens, constrói conflitos, que se
resolvem ou não; então essa dupla dificuldade do documentário, tento
preservá-la” (COUTINHO, 1997, p. 170-171).

Deleuze explica que nos primeiros documentários, o que se
buscava era ora levar a ver objetivamente, ora mostrar subjetivamente as
maneiras como os personagens viam sua situação. Desta forma, esse tipo de
cinema recusava a ficção buscando uma verdade que depende essencialmente
de uma ficção, a ficção cinematográfica, pois o que o filme transmite não é a
personagem ou o meio onde ela vive, estes só existem na medida em que são
construídos diante da câmera.
Ou seja, recusava-se as ficções em favor de uma realidade que
o cinema pudesse apreender adotando um modelo de verdade que supunha a
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ficção e dela decorria. Portanto, “era na ficção que a veracidade da narrativa
continuava a se fundar” (DELEUZE, 2007, p. 182).
Por isso, para Deleuze, com os primeiros documentários, a
ruptura que se estabelece não é entre a ficção e a realidade, mas sim com a
forma de narrativa que a afeta. A ficção está impregnada de “venerações” que
a apresentam como verdade. Assim, um documentarista, para o autor, não
pretende eliminar a ficção de uma personagem, mas libertá-la do modelo de
verdade que a perpassa, encontrando a função de fabulação, que se opõe a
esse modelo. Segundo Deleuze, o contrário da ficção não é uma verdade, mas
uma fabulação que potencializa o falso em memória (2007, p. 183).
A personagem, portanto, é uma construção que se materializa
ao longo do processo do filme. Construção posta em prática tanto pela
personagem que se constrói a si mesma como pelo cineasta e equipe de
filmagem. Essa construção é marcada pela fabulação, um processo pelo qual
real e ficção se tornam indiscerníveis.
Para Deleuze, o cinema não deve se prender a mostrar a
identidade de uma personagem, seja ela real ou fictícia, através de aspectos
subjetivos e objetivos. E sim o devir da personagem real quando ela se põe a
ficcionar. “Os dois modos de existência reúnem-se agora num circuito em que o
real e o imaginário, o atual e o virtual, correm um atrás do outro, trocam de
papel e se tornam indiscerníveis.” (DELEUZE, 2007, p. 156).
Este tipo de cinema é, para ele, retomando Jean Rouch, um
cinema criador, produtor de verdade e que destrói qualquer modelo de
verdade.

É que os próprios elementos não param de mudar com as relações
de tempo nas quais entram, e os termos, com suas conexões. A
narração inteira está sempre se modificando, a cada um desses
episódios, não conforme variações subjetivas, mas segundo lugares
desconcetados e momentos descronologizados. Há uma razão
profunda para essa nova situação: contrariamente à forma do
verdadeiro que é unificante e tende à identificação de uma
personagem (sua descoberta ou simplesmente sua coerência), a
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potência do falso não é separável de uma irredutível multiplicidade.
“Eu é outro” substitui Eu = Eu (DELEUZE, 2007, p. 163).

4. Considerações finais
Um ser é um processo, cuja construção inclui também a forma
de se apresentar aos outros. Por isso, para falar de personagens do
documentário Babilônia 2000 não buscamos aqui compreender uma realidade,
mas como essa “realidade” foi construída por múltiplos aspectos, que colocam
em evidência um devir personagem a partir da ideia de fabulação. Não um
ponto final, mas uma passagem que agrega antes e depois.
A personagem que aparece no documentário não é a pessoa
com quem a equipe de Eduardo Coutinho falou. É um ser construído pela
situação da filmagem e para a filmagem. Ela se constitui, inclusive, a partir da
consciência que assume no momento em que constrói uma narrativa sobre si.
Ou seja, a personagem é aquilo que descreve também porque assim se
descreve. Refletir sobre um fato da vida sobre o qual nunca antes havia se
detido, ou simplesmente querer estruturar sua fala para bem aparecer no
cinema fazem com que a narrativa construída por determinada personagem
seja também a construção de si mesma.
Não se pode, portanto, trazer para o âmbito do documentário
uma verdade que existe fora dele. O que o documentário faz é um processo
constante de criação, que envolve realidades, mas também ficções. Instâncias
tão intimamente entrelaçadas e importantes para se entender um indivíduo,
que criam uma situação de indiscernibilidade entre real e ficção. Ao final desse
processo, a pessoa que sai não é a mesma do início. Ela própria se altera a
partir do que constrói. E o filme se mostra como um espaço de explicitar essa
passagem do indivíduo enquanto personagem em construção.
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A fotogenia como elemento sensório
no cinema de Philippe Grandrieux
Lucas MURARI (PPGCOM/UFRJ) 1.

Resumo:
O cinema de Philippe Grandrieux apresenta experimentações com ímpeto no
âmbito da arte contemporânea. Sua obra é uma aposta estética. O primordial
não é contar uma história ou apresentar um complexo esquema narrativo. Ele
prefere investigar a força das imagens, por meio da potência plástica dos
corpos e rostos, paisagens e espaços, que determinam secundariamente a
narração, e não o inverso, a ponto de atingir uma figuração digna dos quadros
de Francis Bacon. A investigação de sua mise en scène explora tonalidades e
tratamentos visuais próximos à arte pictórica. O trabalho com o estatuto
imagético envereda pelas possibilidades plásticas do meio. A ideia de
fotogenia, proposta por Louis Delluc como uma “lei do cinema” e desenvolvida
principalmente por Jean Epstein como uma espécie de fascínio presente na
constituição da imagem, ajuda na compreensão dessa potência estilística.
Ambos prezavam pelo “cinema puro”. O presente trabalho busca aproximar
esse conceito proposto por cineastas e teóricos da década de 1920 com um
importante realizador do cinema contemporâneo.

Palavras-chaves: cinema contemporâneo, paisagem, fotogenia.
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1. Algumas proposições sobre a noção de fotogenia

Notas (Julho de 2007)
A história se passa em um país sobre o
qual nada sabemos. No norte.
A luz é desprovida de força.
O sol nunca sobe no alto do céu. Permanece no
horizonte.
Tudo acontece com grande rapidez.
Nada a preparar.
Apenas acontece.
As cenas são de alguma forma ligadas
ao subterrâneo por correntes invisíveis na
superfície.
Poucos diálogos.
Linhas entregues rapidamente.
O filme é uma tragédia.
O poder do cinema é que ele nos permite
viver dentro de um mundo, como o sonhador vive
dentro de seu sonho.
Assim, caminhamos na imagem
(GRANDRIEUX, 2007).

O texto acima é uma das notas que Philippe Grandrieux escreveu antes
das filmagens de Um Lago (Un Lac, 2008), seu terceiro longa-metragem de
ficção. Revela a maneira peculiar com a qual o realizador prepara suas obras:
universos artificiais, com poucos diálogos, situações catastróficas e a aposta na
força da imagem, em suma, um modo radical de cinematografia. Ele continua a
investigação de recursos estéticos apresentados em seus trabalhos anteriores:
a busca de uma mise en scène da sensação. Contudo, abandona fundamentos
essenciais de Sombra (Sombre, 1998) e A Vida Nova (La vie nouvelle, 2002),
como a violência excessiva e o sexo explícito. O cineasta ainda opta nesse
novo contexto pela intensidade e a força de composição da imagem. Algumas
assinaturas do seu estilo estão presentes, como a importância dos elementos
corpóreos, a percepção háptica e a escuridão dos planos. Um Lago acentua a
densidade da imagem em uma espécie de pictorialidade expressiva. O enfoque
são artifícios cinemáticos tais quais luzes, cores, contrastes, nuances, etc. A
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investigação desses componentes explora tonalidades e tratamentos visuais
próximos à arte pictórica.
O trabalho com o estatuto imagético envereda ainda mais pelas
possibilidades plásticas. A ideia de fotogenia, proposta por Louis Delluc 2 como
uma “lei do cinema” e desenvolvida principalmente por Jean Epstein 3 como
uma espécie de fascínio presente na constituição da imagem, ajuda na
compreensão dessa potência estilística. Ambos prezavam pelo “cinema puro”.
Uma definição sumária dessa noção de fotogenia é: “qualquer aspecto das
coisas, seres, ou almas cujo caráter moral seja realçado pela reprodução
cinematográfica” (EPSTEIN apud STAM, 2003, p. 50).
Vale ressaltar que muitos dos cineastas das vanguardas da década de
1920 questionaram o caráter mimético das imagens, foram contra produções
com enfoques mais comerciais e/ou industriais. Eles também refutaram as vias
meramente narrativas dessa nova arte. Alguns dos recursos utilizados nesse
tipo de embate foi através do chiaroscuro da fotografia, do slow motion, do fast
motion, da sobreimpressão, da superposição, do uso estético do close, da
reversão ou inversão do tempo fílmico, o congelamento do plano, em resumo,
derivações

da

inventividade

cinematográfica.

Tais

qualidades

seguem

premissas que só podem ser realizadas por lentes de câmeras e a ritmicidade
imposta pela filmagem e pela montagem – especificidades mecânicas 4. O som,
nesse sentido, possui valor como complemento. São escolhas presentes no
Expressionismo Alemão, no Impressionismo Francês, no Construtivismo
Soviético, que problematizaram a já recorrente representação figurativa.
A noção de fotogenia é fundamental na consolidação do cinema como
arte 5. É uma idealização misteriosa, poética, argumentada por cineastas2

3

4

5

“Poucos compreenderam o interesse da fotogenia. De resto, nem mesmo sabem o que é.
Ficaria encantado com o que se supusesse um acordo misterioso da foto e do gênio”
(DELLUC apud AUMONT, 2012, p. 37).
A pesquisadora americana Annete Michelson valoriza o interesse ressente no pensamento
de Epstein nos debates da teoria e prática do cinema contemporâneo (MICHELSON, 2014,
p. 39). Ele se tornou uma importante referência para os estudos fílmicos e realizadores,
inclusive para Grandrieux.
A câmera Bell-Howell é um cérebro de metal, padronizado, fabricado, reproduzido em
alguns milhares de exemplares, que transforma em arte o mundo exterior. A Bell-Howell é
um artista e é apenas atrás dele que vêm outros artistas: diretores e operadores (EPSTEIN,
2008, p. 277).
Essa defesa do cinema como arte é uma marca em comum do pensamento das
vanguardas. Annete Michelson definiu como “epistemologogia eufórica” (MICHELSON,
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teóricos em defesa do cinema como elemento habitual da modernidade
(artística). O teórico da imagem Jacques Aumont afirma sobre seu prestígio: “o
importante na fotogenia é seu caráter de valor estético, essencial, mas
indescritível; ela é sentida, mas não é explicada; é constituída, mas não
analisável” (AUMONT, 2012, p. 37). Para Epstein, é a quintessência do cinema,
o que o diferencia das outras artes, ou seja, a sua mais pura expressão, uma
potência de deslumbramento: “a fotogenia é para o cinema o que a cor é para a
pintura, o volume para a escultura, o elemento específico dessa arte”
(EPSTEIN, 1974, p. 145). O artista e pensador francês valoriza a imersão na
imagem por meio das possibilidades plásticas e materiais, assim como o
trabalho com a temporalidade e a instabilidade dos filmes: “o cinematógrafo
torna perceptíveis pela visão e pela audição indivíduos por nós considerados
invisíveis e inaudíveis, divulga a realidade de certas abstrações (EPSTEIN,
1974, p. 251). É uma alteração da percepção tradicional, instituída por
capacidades cinemáticas. Valoriza-se com isso a experiência e a noção de
“instante”. O conceito opera virtualmente, como um entendimento não
linguístico, irracional, que independe das capacidades cognitivas tradicionais.
Leo Charney complementa: “para Epstein, a essência do cinema residia não
em suas capacidades narrativas, mas nos momentos evanescentes de
sensações fortes que certas imagens forneciam. A fotogenia marca o lugar
desses efeitos estranhos” (CHARNEY, 2004, p. 324). O enredo não é o
primordial nesse tipo questão cinematográfica. A fotogenia investiga a
experimentação

espacial

e

temporal,

principalmente

das

intensidades

imagéticas, mas também sonoras. É uma busca pelo momento sublime. A
câmera como um pincel, procedendo de maneira análoga a procedimentos
pictóricos. Ela se torna um ser autônomo, com leis próprias, divergente das
funções da realidade. Isso exponencia as potencialidades da matéria fílmica, a
“cinematograficidade” (AUMONT, 2012, p. 91).
1990, p. 16), Deleuze, por sua vez, denominou como “otimismo metafísico” (DELEUZE,
2010, p. 95), uma valoração depositada no cinema pelos seus primeiros autores, críticos e
teóricos como uma arte total das massas. Se alguns dos primeiros entusiastas buscaram o
que lhe era próprio, foi no sentido de demarcação e legitimação de uma nova forma de
expressão. Os filmes, na medida em que foram surgindo no final do século XIX e início do
XX, eram vistos com preconceito e receio diante da camada culta e em comparação com as
artes “nobres”. A reflexão sobre o meio surge desde o seu princípio, mesmo que de maneira
temerária e intuitiva. Os adeptos irão demonstrar suas potencialidades artísticas e
divergência frente as outras artes.
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Ressaltamos aqui um dos aspectos que se destacam nas reflexões de
Epstein e ressoam no cinema de Grandrieux: a paisagem filmada como um
“estado da alma”, um procedimento que esgarça a representação, em busca de
novos valores, no caso, em direção à sensação. Nicole Brenez reconhece as
imagens de Grandrieux como o equivalente aos textos de Epstein (BRENEZ,
2003). Para ela, a teoria desse autor da vanguarda francesa reorganiza
completamente as categorias, em especial a percepção. Já as obras desse
cineasta contemporâneo são realizadas metaforicamente no interior do corpo
humano, não só fisiologicamente, mas também no sentido de mostrar tudo o
que habita em nós.
Em Um Lago, o sistema de montagem temporal adotado é linear,
objetivo. Mesmo assim, como apresentado nas Notas iniciais, o cineasta
ressalta que um dos poderes do cinema é que ele nos permite viver dentro de
um mundo, como aquele que sonha é dono seu sonho (GRANDRIEUX, 2007).
A trama se concentra em torno de um lago isolado, povoado inicialmente
apenas por uma família, que habita um mundo rodeado pela natureza:
montanhas, penhascos, densas florestas, neblinas, nuvens e neve por todos os
lados. Os elementos minerais são recorrentes em sua filmografia, porém,
nesse terceiro filme, são cruciais na criação da atmosfera, no sentido que esta
é uma expressão da relação entre o indivíduo e o mundo (TELLENBACH apud
GIL, 2005, p. 19). O tempo do filme é anônimo, indeterminado.
O plano geral é um enquadramento que possui prestígio estético 6 em
Um Lago. A força do espaço, em especial das paisagens, são manifestações
visuais que buscam exteriorizar a sensação, o mistério, “a natureza vista
através de um temperamento” (AUMONT, 2011, p. 70) e se torna algo
fundamental para a mise en scène, tanto quanto a dramaturgia dos atores.
Aumont frisa que esse uso – emocional – da paisagem não só alcança a
pintura, como a prolonga. Ele entende, a partir dos textos de Epstein, que a
tomada de distância máxima, o afastamento da câmera até onde, justamente,
mais nenhuma presença humana será perceptível na imagem, é acompanhada

6

Normalmente, o plano geral é utilizado para situar os personagens no espaço em que se
encontram ou para apresentar o local aonde ocorrerá a cena seguinte. É um plano com
função de contextualização.
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por uma aproximação mental. O olho cinematográfico se afastou, mas para
melhor filmar de perto (AUMONT, 2011, p. 71).
O prioritário nesse filme são as paisagens, e não os espaços. Os
personagens se tornam secundários nessas grandes externas. A linguagem
cinematográfica tradicional compreende esses planos abertos de paisagem
como uma quebra no ritmo do filme. Grandrieux utiliza a percepção fílmica
desses ambientes como uma revelação fotogênica, utilizando a matéria natural
como meio de atingir a sensação. O lago é tão importante para a diegese que
está presente no próprio título da obra. O filme é permeado por paisagens
afetivas, criadas como valor de experienciação estética. Sua presença se torna
influente. Diante dela, a trama é deslocada, mas ainda está designada como
elemento da narrativa. A sua pura impressão se torna uma intensidade. Os
filósofos franceses Gilles Deleuze e Félix Guattari defendem que a paisagem,
assim como a geografia 7, não são apenas fornecedores de lugares variáveis
para a forma histórica, não são somente físicas e humanas, mas também são
mentais (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 115). A câmera do cineasta está
totalmente liberta, inserida no cerne da natureza, de maneira quase ubíqua. O
ponto de vista narrativo é absoluto. Seu lugar em cena é oscilante, filma a partir
de inúmeros posicionamentos: longínquos ou aproximados.
O filme é protagonizado por Alexi (interpretado por Dmitriy Kubasov),
aprendiz de lenhador, mesma atividade exercida pelo seu pai. Ele é muito
próximo à sua irmã, Hege (Natálie Rehorová), a ponto de cobiçá-la
sexualmente em uma das primeiras cenas. A chegada inesperada de Jurgen
(Alexei Solonchev), jovem forasteiro, abala toda a formação dessa frágil família,
composta ainda por um irmão mais novo, pela mãe cega e pelo pai. O ser
desconhecido altera o fluxo rotineiro e catalisa o processo de desintegração
desse núcleo familiar. A comunicação direta entre os personagens também é
rarefeita, assim como em seu longas-metragens anteriores. Jurgen surge pelo
meio da vegetação próxima ao lago. A imagem o segue o tempo todo, por mais
fechada que seja a mata que ele desbrava. A câmera está próxima, na mão,
vibratória. Em Bonjour Cinéma, Epstein preza pela imagem cinematográfica
como uma figura poética. O registro lírico de um vegetal (flores, árvores), por
7

O conceito de geofilosofia, território, desterritorialização e reterritorialização são
fundamentiais em Mil Platôs (1980) e O que é a filosofia? (1991).
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exemplo, apresenta uma perspectiva sensorial: “eu olho, eu cheiro, eu sinto.
Close up, close up, close up” (EPSTEIN, 2013, p. 100). Logo após o
personagem desconhecido se deparar pela primeira vez com Alexi e se
apresentar, o ponto de vista da cena é transferido para o meio do lago e se
direciona lentamente rumo ao barco onde ambos estão. Em seguida, são
filmados se afastando, indo embora. Cai uma garoa fina, possível de ser
visualizada pela leve ondulação da água. O enquadramento está distante, fixo,
no píer. O final da sequência termina com algumas paisagens misteriosas da
lagoa, dos rochedos, da floresta enevoada, apreendidos de um modo
puramente fotogênico. Grandrieux afirma que pensa a beleza como uma
decisão política de uma forma, e não apenas sobre fazer coisas bonitas, belas
imagens (GRANDRIEUX apud BORCHERT; VETTER, 2012). Ele preza pela
possibilidade de sentir a força, a força das coisas:
[…] isso é o cinema, filmar a presença, o ser-aí das coisas, filmar as
árvores, as montanhas, o céu, o poderoso fluxo dos rios. Isso é que é
ser um ator, capaz de suportar a força do real, o que é jorrado, sua
vibração alucinada, o poder de encarnação (poucos conseguem), e
no espaço de uma tomada, no tempo de um plano, tornar o céu e as
montanhas uma massa tempestuosa do oceano. É assim que o
cinema é imenso. O cinema toca mais perto essa profundidade, uma
experiência sensível do mundo, seu destino é transmitir a sensação,
pelos seus métodos próprios, transmitir parte do mundo que passa, o
mundo sensível (GRANDRIEUX, 2000).

Quando chegam ao outro lado da lagoa, próximo à casa da família, já
anoiteceu, e a cor do plano envereda pela transfiguração de tom azul escuro,
com os personagens quase imperceptíveis dentro do quadro: “uma verdade da
cor no cinema é dita: não é o seu peso simbólico, mas a sua capacidade de
aparecer e desaparecer, ter importância ou não, resumidamente, ser animada
de uma respiração e de uma certa alacridade” (LEUTRAT apud GIL, 2005, p.
125). É o enigma frequentemente comentado por Cézanne: “o homem ausente,
mas inteiro na paisagem”. Os personagens não são captados pela imagem,
mas estão virtualmente presentes pela força da caracterização dos quadros. A
dimensão e a onipresença são decisivas como criação atmosférica. Uma das
definições dos perceptos ajudam nesse ponto: “os perceptos podem ser
telescópicos ou microscópicos, dão aos personagens e às paisagens
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dimensões de gigantes, como se estivessem repletos de uma vida à qual
nenhuma percepção vivida pode atingir” (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 202).
Grandrieux torna o caos sensível, através da plasticidade da natureza:
[…] o mundo vibra. Há uma espécie de vibração imensa. Olhando as
nuvens, a luz, a matéria. É como se fosse projeto no caos […] Eu
acredito que o cinema tem uma habilidade extraordinária para nos dar
a experienciação da presença das coisas, tão grande, imensos. E
também são histórias de fluxo, de intensidades […] Estou imerso nas
histórias de Deleuze com Conrad. Ele fala muito bem do caos. Como
a arte é uma espécie de guarda-chuva que nos protege do caos; mas
você tem que fazer ranhuras para que algo chegue até nós. E eu
acho que o cinema pode ser uma dessas ranhuras (GRANDRIEUX,
2002).

Essa questão não humana é um elaborado plano de composição. São
construções artificiais 8, com valores estéticos e narrativos. As cores dos planos
são realçadas, tornando-se um dado de expressividade. A tonalidade da
imagem não é apenas ornamental, possui valor funcional 9. Esse viés pictórico
presente no estatuto da imagem cinematográfica não é apenas estilístico, é
utilizada como valor poético, como teorizado por Epstein. A mise en scène
recorre aos artifícios da imagem – distorções, trabalhos com o foco, contrastes,
nuances, resumido por Aumont como uma materialidade não figurativa
(AUMONT et al., 2009, p. 47), que dinamiza o caráter fotogênico. A natureza de
Um Lago vista como um ser atuante, absorvida pela sua força orgânica, ou
seja, filmada como elemento estético. Ela problematiza o próprio lugar do
homem, questiona sua posição de centralidade nesse universo. A paisagem é
uma aproximação da cultura e da natureza, uma poderosa mobilizadora de
forças conceituais, que propriamente ocasiona uma emocionalização “um meio
não só para expressar valor, mas para expressar sentido, comunicação entre
pessoas – mais radicalmente, para comunicação entre o humano e o nãohumano” (TUAN apud LOPES, 2007, p. 136). Epstein, em seus textos, preza
pela filmagem da paisagem como uma força pictórica, ampliando a percepção
8

9

Para Béla Balàzs, “a estilização da natureza é a condição para que um filme se torne uma
obra de arte […] O câmera tem a tarefa paradoxal de pintar, com a máquina fotográfica,
imagens de atmosfera” (BALÀZS apud AUMONT, 2011, p. 71).
O teórico Guy Fihman diferencia o cinema ‘a cores’ do cinema ‘das cores’. No primeiro, as
cores desempenham um papel de figurante ou têm uma função decorativa, enquanto que no
último a cor tem uma importância figural e constitui o próprio corpo do filme (FIHMAN, 2000,
p. 38-39).
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para além dos tradicionais aspectos visuais. Ele realiza 10 A montanha infiel (La
montagne infidèle, 1923) sobre o Etna, um vulcão ativo situado na Sicília.
Poucos anos depois escreve um ensaio sobre essa experiência: O
cinematógrafo visto do Etna (Le Cinématographe vu de l’Etna, 1926), em que
valoriza o papel do observador na modernidade e coloca o próprio Etna como
um “grande ator”. Essa ênfase no fascínio de um vulcão acarretaria na
autonomia e imanência do mundo natural, definido por ele como uma força
sublime. Em termos de história da arte, a vista de paisagem é uma tipologia
frequente nas reflexões sobre a experiência estética acerca do sublime. Essa
categoria é atingida quando a obra de arte tenta testemunhar o irrepresentável,
ou seja, ela é conflitiva, se qualifica entre sentimentos opostos: o prazer e o
desprazer, um terror delicioso. O filósofo Nelson Brissac Peixoto a define:
[…] é quando um objeto grande - o deserto, uma montanha, uma
pirâmide - ou muito potente - uma tempestade no oceano, a erupção
de um vulcão - suscita a idea de um absoluto que não pode ser
pensado e não tem apresentação sensível possível. A impotência da
imaginação a leva a tentar mostrar o que não pode ser mostrado
(PEIXOTO, 2004, p. 33).

Todo o universo de Alexei gira em torno do lago. O mundo externo ao
seu microcosmo é feito de intrusos. Seu semblante melancólico ao se deparar
com Jurgen denota isso. O outro misterioso se apresenta, e o protagonista
apenas observa, com uma grande aflição, abaixando os olhos e virando a
cabeça.

Ele

não

precisa

verbalizar

qualquer

sentimento:

“o

cinema

sorrateiramente radiografa, descasca você até os miolos, até a ideia mais
sincera que você exibe” (EPSTEIN, 2008, p. 279). O texto dito ou escrito de
toda a cena é mínimo. É a ruína do esquema sensório-motor. A comunicação
por fala já não se insere no esquematismo de ação e reação, campo e
contracampo. Essa dimensão melancólica se torna importante para os
personagens. A paisagem ao redor que os delimita reforça o caráter de
isolamento. Isso manifesta uma tensão claustrofóbica. A natureza possui uma
função de grandiosidade, vista pela câmera e pelos personagens como se
nada fosse maior. Ela é quase infinita, transgredida uma única vez na fuga final
de Hege e Jurgen: “quando se chama de sublime a visão do céu estrelado, não

10

Esse documentário está perdido.
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se devem tomar os pontos brilhantes sobre nós como sóis em movimento
orbital apropriado, mas olhá-los simplesmente como os vemos, como uma
vasta cúpula que envolve tudo” (PEIXOTO, 2004, p. 33, grifo nosso). São
complexas construções visuais, informes, que transcendem as qualidades de
beleza. O sublime não implica a contemplação, mas um movimento do espírito
(PEIXOTO, 2004, p. 379). Essa importante noção estética se apresenta por
meio do lago, da montanha, da floresta, que transcendem a mera semelhança
mimética. Grandrieux abre às imagens a plasticidade figural. Sarinah Masukor
define o filme como uma “materialidade sublime” (MASUKOR, 2013). Para a
autora, as qualidades materiais – som, luz, sombra, cor, movimentação de
câmera – permitem que Um Lago evoque a sensação de estar no corpo e
explorar a temática da terra por meio da sensibilidade, da intimidade e da
conexão, fazendo visível sua materialidade.
[…] mas não é qualquer segmento de terra que é paisagem. A
natureza objetiva, a natureza natural não o é. A paisagem é uma
fisionomia, um rosto, que de repente em um ponto de uma região nos
olha, como acontece com linhas emaranhadas de um trompe-l’oeil.
Um rosto da região com uma expressão totalmente certa, embora
indefinível, com um sentido distinto embora inapreensível. Um rosto
que parece ter uma profunda relação emocional com o homem. Um
rosto que quer dizer o homem. (BALÁZS apud AUMONT, 2011, p.
227).

Deleuze privilegiou nos quadros de Francis Bacon as Figuras (corpos)
como principais composições para atingir esse tipo de estética, todavia, nas
obras de Cézanne, outro mestre da sensação, são as paisagens 11 (natureza).
O pintor francês cria uma visualidade háptica, em que a superfície geométrica é
um aspecto essencial; pinta sobre o caos, explorando riquíssimas tonalidades
de luzes e cores. Nessa invenção de cenários, a mise en scène pictórica de
Grandrieux está próxima do estilo do pintor pós-impressionista. Ambos
almejam expressar a força da paisagem. Deleuze, todavia, esclarece:
[…] a lição de Cézanne vai além dos impressionistas: não é no jogo
‘livre’ ou desencarnado da luz e da cor (impressões) que está a
Sensação, mas no corpo, mesmo que no corpo de uma maçã. A cor
está no corpo, a sensação está no corpo, e não no ar. A sensação é o

11

Além da natureza morta, que é onde o artista melhor pintou a força das maçãs.
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que é pintado. O que está pintado no quadro é o corpo, não enquanto
representando

como

objeto,

mas

enquanto

vivido

como

experimentando determinada sensação (o que Lawrence, falando de
Cézanne, chamava de ‘o ser maçãnesco da maçã) (DELEUZE, 2007,
p. 43).

Essa obra de Grandrieux explicita a atmosfera dos planos, mas por meio
da geometria das montanhas, da plasticidade das florestas, da ondulação das
águas/chuva. Ele filma a ordem da impressão, ampliando os efeitos estéticos e
dramáticos presentes nas paisagens. A natureza tem um aspecto fundamental
em Um Lago, ressaltando a força dos ambientes. Esse recurso de utilizar a
paisagem como elemento incidental trouxe ganhos para a estética de
Grandrieux. Esse modelo se torna uma potente diferenciação do uso habitual
do meio cinematográfico.
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A representação do onírico em O bebê de Rosemary

Gisele Krodel RECH (Universidade Estadual de Londrina)

Resumo:
O objetivo do presente artigo é analisar como se dá a representação
cinematográfica do anticristo no processo de adaptação do livro O bebê de
Rosemary (Rosemary´s baby, 1967), para o filme homônimo do diretor Roman
Polanski, lançado no ano seguinte à publicação da obra literária. A sequência
em questão é um misto de sonho e vigília, com referências a personagens como
o Papa e o ex-presidente John Kennedy, intercalados com a visão do que está
se passando com a personagem no momento chave da trama. Como
metodologia, será utilizada a análise fílmica proposta por Michel Marie e Laurent
Julier. Já no que concerne ao texto de Levin, a ferramenta de análise é a
semiótica das paixões, que permite extrair do jogo de palavras sentimentos como
medo e angústia, transformados em narrativa cinematográfica com maestria por
Polanski.

Palavras-chaves: Sonho; Cinema; Literatura.
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1 Introdução
Para muitos autores ligados ao gênero de horror, como o filósofo
norte-americano Noël Carrol, o filme O bebê de Rosemary (Rosemary´s Baby,
1968) inaugurou um novo ciclo do horror, inspirado na temática do anticristo.
Adaptado da obra homônima de Ira Levin, o filme conta a história de uma seita
de adoradores do diabo que estão empenhados em trazer ao mundo o filho de
Lúcifer. Para tanto, aproveitam-se da sanha por sucesso do jovem ator Guy
Woodhouse (John Cassavetes), que às escuras, negocia o ventre de sua mulher
Rosemary (Mia Farrow) em troca de uma carreira promissora.
A jovem esposa, que mostra toda sua fragilidade e submissão
no início da história, aos poucos, com o auxílio de seu experiente amigo Hutch
(Maurice Evans), começa a desvendar a intricada trama demoníaca na qual foi
envolvida. Com um final surpreendente, a obra cinematográfica foi indicada ao
Oscar de 1969 na categoria Melhor Roteiro Adaptado, mas perdeu para O leão
no inverno, de James Goldman. Mesmo que não tenha saído vitorioso da
disputa, Roman Polanski se destacou por reconstruir imageticamente o texto
mantendo toda a aura de suspense da obra original, onde o medo vai se
desenvolvendo no mesmo ritmo das descobertas de Rosemary. Em imagens,
isto se traduz em uma narrativa cinematográfica que muito mais sugere do que
torna escancarado – algo tão comum em filmes do gênero terror.
Neste percurso, chama atenção o referencial ao mundo onírico:
em três oportunidades nos 136’ de filme a protagonista Rosemary sonha – em
duas destas oportunidades, os sonhos têm fragmentos do que acontece no
chamado mundo real – ou mundo verossímil. No primeiro, logo aos dezenove
minutos de película, a voz estridente da vizinha Minnie (Ruth Gordon) ganha o
corpo da Madre Superiora da escola católica onde Rosemary estudou. Em tom
de reprimenda, a líder da seita satânica queixa-se da sina de comandar e do fato
de ter revelado à candidata à mãe de Satã, Terry Gionoffrio (Victoria Vetri) o
destino dela, que resultou no suicídio da moça. Na segunda imersão ao mundo
dos sonhos – a sequência tomada para análise neste artigo – aparece aos 41’34”
e marca o momento-chave do filme. Por fim, já no desfecho da trama, quando o
filme já tem quase duas horas de duração, a protagonista tem um sonho
tranquilo, totalmente distinto dos anteriores.

243

Para alguns autores – como Lebovici, Metz e Kuntzel, para citar
alguns, o filme em si já é uma manifestação análoga ao sonho, uma vez que
ambos são representações de imagens em movimento. No entanto, no presente
estudo, o sonho aparece representado dentro da trama e é aí que reside o foco
da análise: como se dá a representação do pesadelo sonhado em um texto
escrito a partir da narrativa cinematográfica. O que permanece do texto de Ira
Levin no filme de Polanski? Como é o ato de escrever com luz da narrativa
carregada de sentidos patêmicos de Levin? Para tanto, parte-se de uma análise
comparativa de cenas cruciais da sequência, apoiando-se no escopo teórico de
Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété, com apoio da semiótica greimasiana no
destrinchar dos fragmentos do texto literário.

2 A narrativas literária do sonho de Rosemary
O esmero quase cirúrgico na construção da passagem da
concepção do anticristo por Ira Levin na reconstrução de cada história vivenciada
e a transposição dela à linguagem escrita envolvem um jogo de sentidos
patêmicos, que a semiótica entende como estados da alma do sujeito. São esses
estados que, em suma, conduzem a trama narrativa e dão corpo às significações
de um texto. Segundo Fiorin,
Para a semiótica a paixão estudada é uma paixão de papel. A
semiótica diz o seguinte: que a paixão é uma dimensão importante do
discurso e o sujeito da enunciação é sempre um sujeito apaixonado. A
paixão é, para a Semiótica, um arranjo de elementos lingüísticos, dado
que é uma paixão de papel, uma paixão representada. Ela é um arranjo
de modalidades, que são moduladas. (FIORIN apud SAMPAIO, 2008
p.60)

No contexto da semiótica greimasiana, as modalidades servem
de base para a organização sintagmática. Com base no conceito de modificação
do predicado pelo sujeito, de um modo simplificado, é possível afirmar que existe
um jogo entre os verbos querer, saber, poder e fazer – ou a negação deles pelo
sujeito, que são determinantes para o percurso narrativo que conduz uma
história por meio das paixões. São esses arranjos que estão imbricados na
narrativa que vão dar ao texto a imanência pretendida pelo enunciador. Em
síntese,
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Os diferentes termos e as diferentes relações evidenciadas no seio da
categoria modal relacionam-se no essencial, nas formulações que
precedem, com o sujeito, e não com o objeto e com a junção; isso não
significa, no entanto, que o objeto e a junção não sejam concernidos
pela modalização. (GREIMAS; FONTANILLE, 1993, P.42-43)

Possivelmente, é o uso com habilidade destes elementos
patêmicos que denotam o estado da alma do sujeito – no caso deste estudo, o
estado da alma de Rosemary – que motivou Polanski a manter-se fiel à obra
original e que provoca uma proximidade tão forte entre as duas, permitindo uma
análise comparativa entre a narrativa literária e a narrativa cinematográfica
praticamente simultânea. Na sequência, será possível perceber na prática como
se dá o processo de modalização das paixões, com auxílio da figuritivização do
texto e do uso de elementos de efeito para a concretização da imanência
pretendida pelo enunciador.
A passagem da concepção do anticristo está no capítulo oito da
primeira parte do livro e vai das páginas 64 a 67. A longo da narrativa, usando
recursos descritivos, Levin mescla elementos que ora dão à personagem a
sensação de estar vivenciando tudo, ora provocam imagens mentais tão
confusas e improváveis que só poderiam mesmo estar contidas em um sonho –
e toda a carga subconsciente que o onírico traz consigo. Não à toa todo o trecho
em questão é permeado por uma flagrante culpa católica – ao longo da obra, é
explicitado que Rosemary cresceu em família religiosa, mas acabou se
desgarrando da fé ao ir para a Nova Iorque e conhecer – e casar-se apenas no
civil – com Guy.
3 A narrativa cinematográfica do sonho de Rosemary
Uma das maiores referências dos estudos da significação do
cinema, Christian Metz (2012), afirma categoricamente que “existe sempre
sentido por trás do sentido”. A frase está contida na obra O significado imaginário
e segundo Vanoye e Goliot-Lété (2012, p.63) foi utilizada como análise do
primeiro plano da cacatua em Cidadão Kane. Assim, caberia ao analista fazer os
sentidos efervescerem, sempre sob o risco de neles se perder, em algum
momento do processo analítico. Em tese, a frase explica muito das grandes
obras cinematográficas, que se valem de um sem número de ferramentas para

245

construir a mensagem que desejam passar ao espectador. Uma dessas
ferramentas mais marcantes seria, ao menos na percepção de Dupriez (2012) a
metáfora, “a forma mais condensada da imaginação literária”. Para Vanoye e
Goliot-Lété,
A compreensão da metáfora baseia-se na analogia de sentido que
existe entre o termo atualizado e o termo ausente que substituiu. No
cinema, são as imagens que desfilam, não as palavras. O efeito
metafórico pode ser gerado da sucessão e imagens que produzem um
sentido que “ultrapassa” o sentido literal. É a associação, mais ou
menos, estreita de imagens que rompem o estrito continuum narrativo
que cria uma configuração metafórica (mais do que uma metáfora
pura). (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 2012, p.61)

Em suma, é na construção conotativa e referencial – e não literal
– que o sentido, em geral, se constrói no cinema. A sequência tomada para
análise no presente estudo é repleta destas metáforas contidas originalmente no
livro – potencializadas, naturalmente, pela permissividade do sonho, quando
imagens improváveis e desconexas manifestam elementos do subconsciente.
Os autores lembram ainda que no percurso do que chamam de
redes metafóricas é possível detectar elementos de insistência como, por
exemplo, utilização de ângulos insólitos, amplificação – como deformações
visuais, aumentos etc, ou ainda de um grau maior ou menor de incongruência de
uma ou outra imagem em relação à norma narrativo-realista. Algo bem típico nas
representações de sonhos.
Às vezes, ao termo de todo um trajeto simultaneamente narrativo,
dramático e de figuras, constituem-se imagens que evocam a
condensação freudiana 1, em que se concentram, numa única
representação, várias séries de associações de imagens para onde
convergem, sintetizam-se e superam-se todas as significações até
então dispersas ou paralelas. (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 2012, p. 62)

A sequência do sonho de Rosemary é repleta desta
incongruência narrativa e tomada de associações que resultam em todo um

Os autores fazem referência ao texto freudiano Le travail du rêve (O trabalho do sonho), contido no
livro L`interprétation des revês (A interpretação dos sonhos), de 1967.

1
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corpo de significações. A maior parte das imagens é evocada diretamente do
texto descritivo e carregado de paixão de Levin.

Quanto ao exercício de leitura do filme – que seria todo este
processo da busca do sentido por trás do sentido, Jullier e Marie (2009, p.20)
sugerem três tipos essenciais de análise: “no nível do plano (parte do filme
situada entre dois pontos de corte), no nível da sequência (combinação de
planos que compõe uma unidade) ou no nível do filme inteiro (combinação de
sequências)”. Ainda segundo Jullier e Marie,

A leitura de um simples plano conduz quase certamente a entrar
nos detalhes e na regulação dos parâmetros técnicos e a flertar
com a leitura genética. Um passo para trás permite vislumbrar
uma sequência – encadenamento de planos, o choque das
imagens justapostas. O novo significado que nasce a
consecução de duas figuras consiste, assim, no que é essencial
ao trabalho de leitura. (JULLIER; MARIE, 2009, p.21)

É partindo desta proposta – da análise de uma sequência – ou
de fragmentos dela – que é feita a análise da passagem do sonho da concepção
do filme de Polanski, provocando o constante confronto com o texto original na
busca da identificação das paixões transportadas do texto ao filme,

4 A tradução imagética dos estados da alma de Rosemary
Desde que o cinema existe – e especialmente desde que passou
a ser cercado de teorias e passou a ser objeto de estudo, uma das questões
mais debatidas concerne à adaptação. Se houve um tempo em que a questão
de fidelidade esteve no foco da discussão, hoje existe uma visão bem mais
democrática. Como bem lembra Stam,
A expressão artística é sempre o que Bakhtin chama de uma
“construção híbrida”, que mistura a palavra de uma pessoa com a de
outra. As palavras de Bakhtin a respeito da literatura como “uma
construção híbrida” aplicam-se ainda mais obviamente a um meio que
envolve a colaboração, como o filme. A originalidade total,
consequente, não é possível nem mesmo desejável. (...) Dessa forma,
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uma adaptação não é tanto a ressuscitação de uma palavra original,
mas uma volta num processo dialógico em andamento. O dialogismo
intertextual, portanto, auxilia-nos a transcender as aporias da
“fidelidade”. (STAM, 2008, p.21)

No entanto, nada impede que um diretor se aproprie de uma
maneira mais intensa de um texto, que é o que se percebe na adaptação de O
bebê de Rosemary. Uma hipótese para tanta semelhança entre obra literária e
cinematográfica – guardadas, é claro, as diferenças entre os meios de expressão
- é a riqueza de elementos patêmicos no texto original.
Há, naturalmente, o uso de algumas liberdades estéticas, como
na abertura da sequência que marca a alternância entre a vigília e o sonho. Antes
desta passagem na trama, o leitor e o espectador deduzem que a mousse de
chocolate ofertada por Minnie continha alguma substância indutora do sono –
antes do sonho, Rosemary – que jogou parte da sobremesa no lixo – é acometida
por uma tontura que, inclusive, a leva ao chão. Carregada para a cama do casal,
ela começa a alternar sonolência com lucidez. A passagem do sonho-vigília
começa, no livro, da seguinte maneira
Ajudou-a a chegar até o quarto e quando suas pernas não se
sustentavam mais, carregou-a no colo e deitou-a na cama. Sentou-se
ao lado dela, segurando-lhe a mão e acariciando lhe a testa. Rosemary
fechou os olhos. A cama parecia uma jangada, flutuando suavemente
ao sabor das ondas. (LEVIN, 1967, p.21)

Do texto emana a sensação de não saber onde está. Afinal,
quem boia no meio do oceano deitado em um colchão convencional forrado por
uma colcha e ainda por cima com trajes formais? O estado da alma de Rosemary
é basicamente de instabilidade. No filme, Polanski traduz imageticamente esta
instabilidade provocada pela referência metafórica da cama – que parecia uma
jangada flutuando ao sabor das ondas - como a passagem da vigília ao sonho,
marcada pela emblemática imagem de Rosemary deitada no próprio leito,
flutuando no mar (figura 1). A imagem improvável –– marca o universo onírico,
transportando o cenário inicial do sonho para o iate.
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Figura 1 – Início da sequência analisada, quando Polanski propõe a transição entre a vigília e o
sonho.

Depois de interrupções do sonho por um breve diálogo com Guy,
em que Rosemary diz que vai tirar apenas um cochilo, Levin descreve o cenário
transposto ao filme quase que literalmente – Rosemary sentada no iate do
presidente Kennedy relaxa com um drink na mão em um belo dia de sol, cercada
por pessoas da alta sociedade. Depois de outro breve diálogo na vigília, com o
marido, Levin dá sequência à narrativa.
Ele abriu o zíper e habilmente tirou-lhe a calça. Pensava que estava
dormindo, mas não estava. Agora vestia somente um biquíni vermelho,
mas isso não tinha importância, pois todas as outras mulheres que
estavam a bordo – Jackie Kennedy, Pat Lawford e Sarah Churchill –
usavam biquíni também. O presidente estava com seu uniforme da
Marinha. Tinha se recuperado completamente do assassinato, e
parecia melhor do que nunca. Hutch, de pé no cais, sobraçava vários
mapas meteorológicos. – Hutch não vem conosco? – perguntou
Rosemary ao presidente. Só católicos – respondeu ele sorrindo –
Detesto esses preconceitos, mas você sabe que temos que respeitálos. (LEVIN, 1967, p.21)

No texto, percebe-se inicialmente a estranheza de Rosemary ao
se encontrar em um barco conduzido pelo presidente falecido e com mulheres
da alta sociedade. Por meio da modalidade de não saber o que faz ali, transmite
um sentimento de surpresa, que se traduz em angústia ao não poder argumentar
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sobre a impossibilidade de seu grande amigo Hutch estar junto na viagem. O
estado da alma de Rosemary transita entre a surpresa e a angústia.

Figura 2 – O presidente assassinado Kennedy é o comandante do barco e se transforma em
uma fusão no amigo Hutch, que desvenda a trama macabra.

No ponto de vista da significação, Kennedy representa o poder
vigente– ou o poder em queda, já que à época do filme ele já havia sido
assassinado. A transmutação dele em Hutch – que não acontece na obra literária
– pode ser interpretada como o poder que o amigo de Rosemary vai ter ao
conduzi-la no desvendar da trama. Polanski também reproduz a passagem do
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breve diálogo entre Rosemary e Kennedy e, em seguida, a cena em que Hutch
aparece no cais. Mas antes, Polanski apresenta mais um fragmento da transição
vigília-sonho.

Figura 3 – O acontecimento real – a retirada do traje vermelho por Guy - é transposto ao
cenário onírico.

A sensação de não poder fazer nada e relação à retirada de sua
roupa reforçada no texto, se traduz imageticamente pela rispidez com que Guy
arranca-lhe a roupa. A sensação de vergonha frente à própria nudez só torna-se
mais amena quando Rosemary volta ao sonho e, agora, se encontra de biquíni
em meio a outras mulheres. É neste momento que ela questiona o presidente
sobre o fato de Hutch não estar com eles no barco. Polanski reproduz este
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diálogo no filme e também a cena do amigo de Rosemary carregado de mapas
no cais.
A exclusão de Hutch do barco repleto de católicos reforça a ideia
de culpa carregada por Rosemary. Em contrapartida, marca a transição do sonho
no filme – pontuada por uma trilha de suspense – para o período tenebroso da
concepção.
No livro, uma das passagens mais carregadas de significação
traz a sensação a Rosemary de poder ver de perto o teto da Capela Sistina e
saber, por meio da visão da obra-prima A criação de Adão, de Michelangelo, que
Deus existe e criou o homem a sua imagem à semelhança.
A Capela Sistina estava aberta pela primeira vez à visitação pública e
Rosemary, no novo elevador que percorria o teto em posição
horizontal, mostrando os afrescos tal como Michelangelo os teria
pintado, se extasiava. Que beleza! Viu a figura de Deus, estendendo
seu dedo a Adão para dar-lhe a divina centelha. (LEVIN, 1967, p. 65)

Depois da referência à capela, Rosemary experimenta novo
sentimento de vigília, ao sentir que está sendo transportada através do armário
branco que liga o apartamento dos Woodhouse com o dos Castevet.
Com

o

recurso

imagético,

o

grande

trunfo

da

arte

cinematográfica, Polanski projeta à tela talvez a cena mais emblemática do filme.
Rosemary mira o teto da capela, com sua certeza católica de que Deus existe.
No entanto, por meio do jogo de câmera, pontuado pela trilha sonora, a leitura
que passa pelo Deus de Michelangelo e percorre em sentido descendente o
braço de Adão, que parece pedir socorro, termina numa referência ao diabo
contida no afresco da capela.
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Figura 4 – A passagem para o ato da concepção em si é marcada pelo referencial da Capela
Sistina e à obra A criação de Adão, de Michelângelo.

Depois da referência à capela, o texto de Levin prossegue com
a ideia do início da tormenta – que também é transposto ao filme por Polanski.
- Tufão – gritou Hutch do cais, apontando para os mapas. Um tufão que
já matou cinquenta e cinco pessoas em Londres está vindo para cá!
Rosemary sabia que ele estava com a razão. Precisava avisar o
presidente. O barco ia entrar em zona perigosa. Mas o presidente
desaparecera; todos tinham desaparecido. (LEVIN, 1967, p. 65)
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Mais uma vez, Rosemary experimenta a sensação de
impotência, marcada pela modalização de saber e de não poder fazer.
Metaforicamente, o tufão é relacionado a grande turbulência, seguida pela
destruição. Dentro do contexto do enredo, seria algo como a quebra da ordem
natural, que tem o Deus do Catolicismo no comando, para a substituição da
condução da vida pelo Deus das Trevas, que está prestes a enviar o seu filho
para viver entre os humanos.

Figura 5 – Hutch segura uma biruta em meio à ventania anunciando a chegada de um tufão.

Nos quadros seguintes – também inspirados no texto de Levin –
o porteiro do edifício de Rosemary faz as vezes de marujo e quando Rosemary
tenta avisá-lo da tormenta, ele a manda descer ao interior do barco – o que pode
ser representado com uma descida ao inferno.
A parte de baixo era um salão de baile imenso, onde, num lado. Uma
igreja ardia intensamente e, no outro, um homem de barba negra a
fitava com malevolência. Bem no centro havia uma cama. Dirigiu-se a
ela e viu-se cercada por homens e mulheres, todos nus. Guy estava
entre eles. Eram velhos, as mulheres, grotescas, tinham os seios
caídos e murchos. (LEVIN, 1967, p. 65)

Prostrada na cama, Rosemary experimenta a sensação de
saber que algo muito estranho está ocorrendo, ao passo que não tem forças para
reagir – afinal, aparentemente, ela encontra-se em um sonho – é a modalização
de não poder. Esta combinação traduzida em impotência promove um
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sentimento de angústia e medo, especialmente no que se refere à imagem dos
velhos desnudos e grotescos e à imagem de Adrian Marcato, o mártir da seita e
pai de Roman Castevet – que na verdade é Steven Marcato.

Figura 6 – Em um fragmento de vigília, Rosemary vê os membros da seita de adoradores do
diabo e mira na imagem de Adrian Marcato, ícone do grupo.
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Na película, Polanski conseguiu traduzir essas paixões – do
medo e da repugnância – com maestria, ao projetar Rosemary agora deitada em
uma cama distinta – a colcha decorada deixa isto marcado – cercada pelos
idosos adoradores de Satã. A visão aterradora de Adrian Marcato dá o tom do

pavor experimentado pela protagonista – depois, no momento da revelação, juá
no final do filme, percebe-se que, na verdade, a figura tenebrosa está impressa
numa tela pendurada no apartamento dos Castevet. O sentimento de
repugnância e medo continuam no texto de Levin.
Rosemary dormiu um pouco. Sentiu quando Guy começou a acariciala. Uma carícia longa que começava nos seus braços atados, descia
sobre os seios, ventre e coxas e que terminava numa vibração
voluptuosa entre as pernas. Repetiu a carícia mais e mais vezes, com
suas mãos ardentes e suas unhas pontiagudas (...) Estava usando uma
espécie de armadura de couro áspero, pois era uma festa à fantasia.
(LEVIN, 1967, p. 66)

Ao passo que está atemorizada pela sucessão de projeções
visuais, Rosemary experimenta o sentimento de excitação, pautado pela
modalização do querer. Ela não consegue se desvencilhar do prazer
proporcionado pelas carícias, mesmo que estava sejam provenientes das mãos
de um transfigurado Guy. O mesmo ocorre quando ela sente-se excitada com a
passagem do pincel manejado por Roman, que pinta o corpo dela com sangue.
Na película, a referida couraça do texto é representada de modo
literal, com a imagem de um Guy totalmente repugnante, dono de patas
animalescas – em tese, é a representação da incorporação de Satã no marido
de Rosemary, que em troca do sucesso, ofereceu o ventre da própria esposa e
se disponibilizou para exercer o papel de progenitor do anticristo.
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Figura 7 – Ainda na vigília, que Rosemary pensa ser um sonho, Guy se transfigura na besta, na
única referência literal do horror no filme – atenção às garras que alisam o corpo da
progenitora.

A bem da verdade, este é o único momento do filme em que o
terror se materializa em uma imagem verdadeiramente grotesca, já que na maior
parte da obra de Polanski, o terror é algo muito mais psicológico do que físico.
Dar a Guy tal couraça foi o modo que o diretor encontrou – talvez inspirado no
próprio autor do livro – de deixar explícito que a despeito de Guy ter sido o agente
da concepção, ele na verdade teve o seu corpo utilizado pelo Anjo do Mal. O ato
sexual prossegue no texto de Levin.
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Brutal e ritmicamente ele a possuiu. Rosemary entreabriu os olhos e
fitou olhos ardentes, amarelos e brilhantes como carvão em brasa,
sentindo nos lábios um hálito úmido e fétido, um cheiro de enxofre e
tannis. Ouviu grunhidos de gozo e a respiração ofegante dos
espectadores. Isto não é um sonho, pensou ela. É real, está
acontecendo. Tentou protestar, mas qualquer coisa caiu-lhe sobre o
rosto, sufocando-a com o seu odor adocicado. (LEVIN, 1967, p. 66)

Figura 8 – Os olhos horrorizados de Rosemary são reflexo da visão dos olhos de Lúcifer, que a
fazem ter noção de que naquele momento, não está mais sonhando.
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Em mais um momento em que Rosemary experimenta um breve
estado de consciência, ela contrapõe os sentimentos de querer e não poder, que
logo se transforma em saber – quando ela toma consciência de que aquilo, de
fato, não é um sonho – somado à impotência de não poder fazer nada, já que é
induzida ao sono por meio de uma substância entorpecente. A passagem é
marcada, ao fim e ao cabo, pelo sentimento duplo de pavor: o primeiro provocado
pelos olhos da Besta e o último – mais aterrorizante ainda – o de tomar
conhecimento de que tudo aquilo realmente está acontecendo.
No filme, este conflito de Rosemary é traduzido por uma
interpretação impecável de Mia Farrow, que deixa transparecer que apesar do
incômodo com as visões grotescas, está sentindo prazer – o que mais à frente
se revela na tradução perfeita da chamada culpa católica a qual o texto, num
âmbito geral, refere-se. O desfecho do sonho é assim feito no texto.
O Papa entrou no salão, carregando uma mala e trazendo um
sobretudo no braço – Jackie contou-me que você foi mordida por um
camundongo – É verdade. Foi por isso que não fui vê-lo – respondeu
com ar compungido para que ele não suspeitasse que ela acabara de
ter um orgasmo. – Não tem importância, minha filha. Não gostaríamos
que colocasse sua saúde em perigo. – Estou perdoada, Pai? –
Perdoada e absolvida – Estendeu a mão para que Rosemary beijasse
o anel. A pedra era uma bolinha de filigrana de prata, dentro da qual,
como se esperasse algo, a minúscula figura de Anna Maria
Alberghetti 2. (LEVIN, 1967, p. 67)

O Papa representa o poder maior da Igreja Católica, é o poder
de Deus na terra. A trama de O bebê de Rosemary perpassa pela visita do Papa
à Nova Iorque e a culpa que Rosemary sente em não ir às cerimônias nas quais

Anna Maria Alberghetti é a atriz italiana que muito se assemelhava a Terry, a vizinha que Rosemary
conheceu na lavanderia. A moça vivia com os Castevet e se mata no início da trama, ao descobrir que o
casal de idosos pretendia que ela gerasse o filho do Diabo.

2
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ele está presente. Isso marca o distanciamento da personagem da religião. No
subconsciente de Rosemary, está a culpa por tal distanciamento – não é à toa
que o Papa é uma das referências do sonho. No texto de Levin, a personagem
sabe que não ter ido ver o Papa é questionável para um católico, mas a única
coisa que lhe resta a fazer é pedir perdão. Surge aí os sentimentos de culpa e
vergonha, que são amenizados pelo perdão do pontífice.
No filme, a visita do Papa após a concepção também é
reproduzida como fechamento da sequência onírica, mas há uma breve
mudança – ao passo que no livro o que há no anel é a imagem da tal atriz italiana,
no filme trata-se pura e simplesmente da reprodução do amuleto que pertencia
à Terry e foi dado de presenta à protagonista por Minnie. Dentro dele, vale
lembrar, há um punhado de tannis, um fungo que estaria ligado aos rituais
satânicos – e que não existe, de fato.

Figura 9 – Rosemary volta a sonhar após ser desacordada e a última referência é a figura do
Papa e seu anel, que nada mais é do que o medalhão de tannis.

5 Conclusão
As duas versões de O Bebê de Rosemary – literária e
cinematográfica – conversam de uma maneira muito próxima. Se o livro de Ira
Levin exala os sentidos patêmicos preconizados por Greimas, provocando
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angústia e medo, o filme dirigido por Polanski extrai com maestria estes sentidos,
criando por meio de imagens uma atmosfera aterrorizante pautada muito mais
pelo que está subentendido, valendo - se em muitos momentos de elementos
metafóricos, como a cama flutuando como uma jangada no mar, a turbulência
marcada pela chegada de um tufão, o referencial à obra A criação de Adaõ,
quando no sonho-vigília de Rosemary o que estava sendo criado, na verdade,
era o Anticristo ou ainda a ação de descida de Rosemary, que a leva ao antro da
concepção.
O pesadelo de Rosemary – marcado por um jogo constante
entre sonho e vigília – é o ponto alto da trama, quando o espectador começa a
experimentar de uma maneira mais intensa cada uma das paixões ou
sentimentos vivenciados pela protagonista. Aliás, é a força destes elementos
presentes no texto de Levin que, capturados com sabedoria por Polanski, fazem
de O bebê de Rosemary uma referência quando o assunto é o gênero horror.
Na mesma obra em que afirma que o filme inaugurou um novo
ciclo do horror nos anos 70, cuja sequência tem obras como O exorcista (que
trata da questão da possessão) e A profecia (que repete a fórmula da chegada
do Anticristo), Carrol (1999, p. 64) lembra que o monstro também pode ser
ameaçador psicológica, moral ou socialmente e, por vezes, procura destruir a
ordem moral, como O bebê de Rosemary. O monstro, neste caso, não mostra a
cara – nem mesmo no desfecho da película, mas chega como elemento
questionador das crenças vigentes e da turbulência que marcou os anos 70. Não
à toa o sonho da protagonista mistura elementos de política, religião e toda a
sorte de sentimentos contraditórios.
Tais sentimentos, identificados no texto de Ira Levin, se
transmutam em imagens, na passagem da narrativa literária à cinematográfica.
E a despeito desta troca de meios, mantêm a mesma intensidade, para o deleite
dos leitores-espectadores afeitos à temática do horror.
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Gabinete do Dr. Caligari: uma leitura semiótica do cinema
expressionista
Angélica Eloá RIBEIRO 1 (Universidade Estadual de Ponta Grossa)
Resumo:
Este trabalho tem por objetivo apresentar uma leitura semiótica sobre o filme
alemão O Gabinete do Dr. Caligari (1920) de Robert Wiene. O processo
metodológico da pesquisa se deu a partir de uma análise fílmica com uma
visão panorâmica dos principais fundamentos da semiótica apresentados por
Santaella. O Gabinete do Dr. Caligari, que possui um caráter perturbador e
uma narrativa de denúncia da hipocrisia do mundo no início do século XX,
assim como numa leitura atualizada, torna-se ainda mais perturbador, ao
percebermos que tal denúncia foi feita à quase um século e ainda nos atinge.
Filmes como O Gabinete do Dr. Galigari, permitem que a fantasia que
apresentam relacione-se a realidade dos espectadores.

Palavras-chaves: O Gabinete do Dr. Caligari; semiótica; denúncia.
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1. Introdução
O gabinete do Dr. Caligari é um filme alemão do ano 1920, e foi dirigido
por Robert Wiene (1873 – 1938). Seu enredo narra a seguinte história
o jovem Francis (Friedrich Feher) conta a um homem [...] os
acontecimentos que o traumatizaram. Algum tempo antes, a
cidadezinha de Holstenwall foi visitada pelo Dr. Caligari (Werner
Krauss), um charlatão que se apresentava em feiras de variedades
com [...] o vidente sonâmbulo Cesare (Conrad Veidt). [...] Cesare faz
profecias de morte que mais tarde se concretizam – porque o sinistro
showman envia seu escravo-zumbi para cometer os assassinatos que
ele prevê. A dupla captura Jane (Lil Dagover), a namorada de
Francis, e o herói precisa salvá-la. No fim, descobre-se que Francis é
paciente de um manicômio e que sua história não passa de uma
fantasia delirante povoada pelos demais internos e pelos funcionários
do local. (KEMP, 2011, p. 44).

Caligari é obra marcante para a história do cinema, sendo bastante significativa
para o movimento cinematográfico conhecido como Expressionismo Alemão.
Tal movimento sofreu influências em outro movimento artístico, das artes
plásticas, chamado também de Expressionismo. Este segundo, representado
por Edvard Munch, Franz Marc, Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel (Imagem
1) e outros, buscava
uma arte que confrontasse o espectador com uma visão mais direta e
pessoal de seu estado de espírito.[...] era uma forma de arte
representativa que incluía certos elementos essenciais: distorção
linear, reavaliação do conceito de beleza artística, simplificação
radical de detalhes e cores intensas. (FARTHING, 2011, p. 378)

Imagem 1: Dois homens à mesa (1912) de Erich Heckel. Óleo sobre tela, 97cm x 120cm.
Fonte: Hamburguer Khunstalle, Hamburgo, Alemanha / The Bridgeman Art Library / © DACS
2010 apud Kemp, 2011, p. 378.
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2. Caligari: signo Expressionista Alemão
A Primeira Guerra Mundial acabou em 1918, mas deixou o povo alemão
desolado, com o ânimo perturbado, sem abertura econômica e, desse modo,
fomentou sua “inquietação inata” (EISNER, 2002, p.17).
Almejando a retomada do espaço econômico, a Alemanha entendeu
que, dentre muitas coisas, precisava de uma Arte de qualidade. Assim, “a
indústria de cinema alemã estava ansiosa para fazer experiências no campo do
entretenimento esteticamente qualificado.” (CÁNEPA, 2012, p.66). Com
bastante empenho, em 1920 – ou seja, dois anos após o fim da Grande Guerra
– o filme O gabinete do Dr. Caligari (Robert Wiene) foi lançado e permitiu que o
mercado cinematográfico reabrisse suas portas aos alemães.
Logo, com Caligari, foram percebidas as características que marcariam
grande parte dos filmes do Expressionismo Alemão, como, por exemplo, o
cenário planificado (imagens 2 e 3) que
apresenta contudo uma certa profundidade advinda de perspectivas
propositalmente falseadas, e de ruelas oblíquas que se entrecortam
bruscamente, em ângulos imprevistos, às vezes também a
profundidade é dada por um pano de fundo que prolonga as ruelas
com linhas onduladas – plástica audaciosa, reforçada pelos cubos
inclinados das casas deterioradas (EISNER, 2002, p.28)

Imagem 2: Cenário do filme O Gabinete do Dr. Caligari (1920)
Fonte: WIENE, R. O Gabinete do Dr. Caligari. [Filme] Remasterização digital de Film
Preservation Associates. Alemanha, Cult Goethe Institute, 1996. DVD, 82 minutos.
Colorido/P&B. son.
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Imagem 3: Cenário do filme O Gabinete do Dr. Caligari (1920)
Fonte: WIENE, R. O Gabinete do Dr. Caligari. [Filme] Remasterização digital de Film
Preservation Associates. Alemanha, Cult Goethe Institute, 1996. DVD, 82 minutos.
Colorido/P&B. son.

Caligari tornou-se um signo – entendendo que signo “é uma coisa que
representa uma outra coisa: seu objeto” (SANTAELLA, 2006, p.58) – de
denúncia de “um mundo louco e hipócrita” (KEMP, 2011, p.44) do período entre
guerras. Um mundo, portanto, objeto dinâmico “que é a Realidade que, de
alguma forma, realiza a atribuição do Signo à sua Representação” (PEIRCE
apud SANTAELLA, 2000, p.39).
O filme pode ser interpretável como qualidade de sentimento, visto que
possui a “idéia absoluta da cadeia em sua ‘expressão mais expressiva’”
(EISNER, 2002, p.31). Seus roteiristas, Carl Meyer e Hans Janowitz, o
planejaram para “perturbar os espectadores” (KEMP, 2011, p.44). Também
pode ser interpretável como experiência concreta, pois “o mundo tornou-se tão
‘permeável’ que a todo momento [...] sem cessar, fatos exteriores se
transformam

em

elementos

interiores

e

incidentes

psíquicos

são

exteriorizados.” (EISNER, 2002, p.21) pois, por conta da guerra, ocorria “uma
revisão total do conjunto do comportamento do homem” (EISNER, 2002, p.20).
Por fim, Caligari também pode ser interpretável através de pensamentos em
relação à sociedade, à arte, ao cotidiano, entre tantos outros, ou seja,
nitidamente, permite uma infinidade de pensamentos e discussões.
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3. Categorias do signo em Caligari
O gabinete do Dr. Caligari, enquanto qualidade é “para a alma torturada
da Alemanha de então [...] reflexo de sua imagem desfigurada e [...] uma
espécie de exutório.” (EISNER, 2002, p.25). Assim podemos considerar o filme
como ícone, afinal “se o signo aparece como simples qualidade, na sua relação
com o seu objeto, ele só pode ser um ícone. Isto porque qualidades não
representam nada. Elas se apresentam.” (SANTAELLA, 2006, p.63-64).
Caligari apresenta ao mundo qualidades próprias do cinema fantástico e
estabelece “muitos dos principais elementos do cinema de terror” (KEMP,
2011, p.44), sendo também alguns de seus elementos, ícones, a exemplo das
personagens Cesare (imagem 4) e Dr. Caligari (imagem 5) que
são perfeitamente adequadas à concepção expressionista: o
sonâmbulo, isolado de seu ambiente cotidiano, privado de toda
individualidade, criatura abstrata, mata sem motivo ou lógica,
enquanto seu mestre, o misterioso Dr. Caligari, [...] não possui
sombra de escrúpulo humano (EISNER, 2002, p.31-32)

Imagem 4: O sonâmbulo Cesare
Fonte: WIENE, R. O Gabinete do Dr. Caligari. [Filme] Remasterização digital de Film
Preservation Associates. Alemanha, Cult Goethe Institute, 1996. DVD, 82 minutos.
Colorido/P&B. son.
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Imagem 5: Dr. Caligari
Fonte: WIENE, R. O Gabinete do Dr. Caligari. [Filme] Remasterização digital de Film
Preservation Associates. Alemanha, Cult Goethe Institute, 1996. DVD, 82 minutos.
Colorido/P&B. son.

O filme apresenta uma “conexão [...] com o todo do conjunto de que é
parte” (SANTAELLA, 2006, p.66) sendo, dessa maneira, um índice da
sociedade alemã do século XX, que se via destruída, atacada por todo tipo de
terror que uma guerra pode gerar. Tudo que se tinha antes da Grande Guerra
foi perdido brutalmente, assim como, por exemplo, o personagem Alan (Hans
Heinrich von Twardowski), que foi assassinado cruel e friamente (imagem 6).

Imagem 6: Assassinato de Alan
Fonte: WIENE, R. O Gabinete do Dr. Caligari. [Filme] Remasterização digital de Film
Preservation Associates. Alemanha, Cult Goethe Institute, 1996. DVD, 82 minutos.
Colorido/P&B. son.
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O gabinete do Dr. Caligari é um símbolo, visto que “é portador de uma lei
que, por convenção ou pacto coletivo, determina que [...] represente seu
objeto” (SANTAELLA, 2006, p.67), isto é, ele não é somente componente da
sociedade alemã do pós-guerra e um filme expressionista, mas representa tal
sociedade e seu movimento cinematográfico de modo geral, até os tempos de
hoje. Isso porque possui um sentido histórico – uma historicidade única do
reavivamento de forças da Alemanha derrotada – que “por um lado [...]
representa um subjetivismo levado ao extremo e, por outro, a afirmação de um
eu totalitário e absoluto [...]” (EISNER, 2002, p.19), sendo precursor ao
reerguer sua nação e indicar ao seu povo que caminho seguir.

4. Considerações finais
Em nossa contemporaneidade, o ser humano procura quebrar conceitos
anteriores para provocar uma reflexão. Assim, para nós, neste início do século
XXI, O gabinete do Dr. Caligari mantém sua importância simbólica, atualizado
ao contexto, pois diz respeito a uma sociedade que se apropria do passado
para construir o futuro, assim como nos apropriamos de todo conhecimento
produzido anteriormente e reformulamos concepções, buscando seguir em
frente com mais humanidade e dignidade.
Nitidamente, O gabinete do Dr. Caligari é um ícone do cinema, em
específico, do movimento Expressionista Alemão. Ele indica parte significativa
da história, denunciando a hipocrisia de seu tempo, ao passo que a simboliza.
No entanto, a denúncia que faz ainda é viva e nos atinge quando, por exemplo,
planta-se a dúvida sobre o caráter da personagem de Dr. Caligari (imagem 7) e
a incerteza quanto a sanidade de Francis (imagem 8).
O filme, fortificado por sua imagem estilizada repleta de distorção e
exagero, abre a possibilidade de pensarmos em conceitos padronizados que
existem sobre e em cada um de nós, assim como, mesmo produzido à quase
um século, denuncia a perturbadora hipocrisia da atualidade.
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Imagem 7: Francis foge apavorado ao descobrir que Dr. Caligari é diretor de um manicômio.
Fonte: WIENE, R. O Gabinete do Dr. Caligari. [Filme] Remasterização digital de Film
Preservation Associates. Alemanha, Cult Goethe Institute, 1996. DVD, 82 minutos.
Colorido/P&B. son.

Imagem 8: Francis é preso numa camisa de força e levado para um quarto do manicômio.
Fonte: WIENE, R. O Gabinete do Dr. Caligari. [Filme] Remasterização digital de Film
Preservation Associates. Alemanha, Cult Goethe Institute, 1996. DVD, 82 minutos.
Colorido/P&B. son.

O gabinete do Dr. Caligari é, portanto, um signo também para o nosso
tempo, pois ele retrata as indagações e denúncia os temores de uma
sociedade da segunda década de um novo século.
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Da lembrança ao sonho: análise fílmica de “A Dança da
Realidade”, de Alejandro Jodorowsky
Ana Carolina RIBEIRO 1
(Universidade Estadual de Londrina)

Resumo:
O presente artigo tem como objetivo analisar as imagens de um trecho do filme
“A Dança da Realidade”, recentemente produzido por Alejandro Jodorowsky.
Nesta obra o cineasta chileno revisita a infância e a partir de suas lembranças
constitui uma narrativa que se distingue pela dicotomia entre o real e o
imaginário. A partir da metodologia de análise fílmica proposta por Jacques
Aumont e Michel Marie e com base nos conceitos de “imagem-sonho” e
“imagem-lembrança” apresentados na teoria de Gilles Deleuze, pretende-se
observar como o cineasta explora as memórias de sua infância através de uma
linguagem que transborda a realidade, fazendo prevalecer estética do sonho na
contemporaneidade.

Palavras-chave: imagem-sonho, imagem-lembrança, Alejandro Jodorowsky.
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1. Introdução
Entre as transformações decorrentes do século XIX e XX surgiu o
cinema, um fenômeno da imagem em movimento que tão logo se estabeleceu
como linguagem. Foi neste mesmo momento que o “sonho” também passou a
ser um tema amplamente explorado a partir das teorias de Sigmund Freud com
a publicação de “A Interpretação dos Sonhos” e através do Primeiro Manifesto
Surrealista na Arte, escrito por André Breton. O primeiro argumento completo
para um filme surrealista foi escrito ainda na década de 1920, pelo poeta e
teórico surrealista Antonin Artaud. Nele incita à construção de uma narrativa
fragmentada e sem linearidade, condição surpreendente ao espectador
acostumado com o encadeamento lógico dos filmes clássicos (ARTAUD, 2011).
Desde então já se pensava na equivalência de um filme com a linguagem
dos sonhos. Considerado que a estrutura fílmica, mesmo quando propõe uma
narrativa linear, compõe–se de fragmentos recortados da realidade que ao
serem montados são resignificados. Segundo a psicanalista e pesquisadora
Tania Rivera, a invenção do cinema sempre esteve relacionada ao sonho, pois
apresenta uma “produção singular de imagens em movimento, de caráter
alucinatório e, portanto, em geral, acompanhadas de uma forte impressão da
realidade” (2011, p.19). Assim, independente da forma narrativa que o cineasta
explora, o tempo fílmico e o espaço fílmico são, por natureza, descontínuos, tal
qual é a natureza dos sonhos. Entretanto, o cinema moderno reafirma a
linguagem onírica quando rompe com a linearidade em que se delimita o cinema
clássico.
O teórico francês Gilles Deleuze, pautado pela teoria bergsoniana,
explora este aspecto ao tratar dos conceitos da imagem-sonho e imagemlembrança em suas teorias sobre o cinema moderno. De acordo com o teórico,
a fusão do real com o imaginário atinge a indiscernibilidade correspondente a
zona das lembranças, dos sonhos e do pensamento. (DELEUZE, 2007).
As

obras

fílmicas

de

Jodorowsky

instauram

a

condição

de

indiscernibilidade através da enorme profusão de imagens perturbadoras que
rompem com a linearidade narrativa e nos transporta a uma atmosfera onírica.
Carregadas de simbolismos, passa por universos poéticos, infernos e paraísos
simultâneos que proporcionam distintas percepções ao espectador. Em “A
Montanha Sagrada” (1973), por exemplo, a exploração do onírico é percebida
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tanto na composição das imagens impactantes e reveladoras, que transbordam
a realidade, quanto na composição estrutural, na montagem, através da
ausência de lógica da sequência de quadros.
Em “A dança da realidade” (2013) Alejandro Jodorowsky, após vinte e três
anos sem filmar reestreia com uma produção autorreferente, homônima ao livro
publicado em 2001. A obra investe na linguagem onírica através de uma
narrativa que parte da lembrança de experiências vividas na infância pelo diretor
e que se confundem com o virtual, imaginado pelo mesmo. Segundo
Jodorowsky, trata-se de uma “autobiografia imaginária” em que convida a
realidade de suas memórias para “dançar” e transforma-as em poesia (2004).
Para nortear esta pesquisa buscaremos amparo nas teorias de análise
fílmica propostas por Jacques Aumont e Michel Marie. Segundo os teóricos, um
filme é uma obra artística autônoma que permite engendrar um texto e constituir
uma análise textual fundamentada nos significados que compõe a estrutura
narrativa e os dados visuais e sonoros, produzindo um efeito particular no
espectador. Ressaltam ainda aspectos relativos à história das formas, dos estilos
e de sua evolução (2004, p. 10).
Assim, a partir do recorte de um fragmento da primeira parte do filme “A
dança da realidade”, este artigo busca analisar o caráter onírico, através dos
conceitos apresentados por Deleuze sobre a “imagem-sonho” e a “imagemlembrança”.

2. A imagem-sonho e a imagem-lembrança
Para Deleuze o cinema é uma forma de pensamento e os grandes cineastas
são pensadores, mas não pensam conceitualmente como os filósofos, pensam
por imagens. Sendo assim, é possível fazer pensar através do cinema, pela
profusão de suas imagens e de seus signos. Na classificação das imagens
cinematográficas, Deleuze classifica o cinema em duas categorias: as imagensmovimento, caracterizado pelo cinema clássico e as imagens-tempo, que dizem
respeito ao cinema moderno.
O cinema clássico é um cinema de ação, porque revela um encadeamento
sensório-motor, um tempo cronológico, sequencial. Já no cinema moderno, há
uma ruptura com o sistema sensório-motor, em que o tempo não está
subordinado ao movimento, mas é o movimento que está subordinado ao tempo.
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Há apenas uma construção de situações óticas e sonoras puras. Aí residem os
conceitos relacionados ao sonho e abstração. (DELEUZE, 2007).
Ao elaborar sobre o assunto, Deleuze apresenta os termos “imagemlembrança” e “imagem-sonho”. A lembrança necessariamente é virtual se
atualiza, mas a imagem-lembrança não é virtual, pois ela atualiza por sua conta
uma virtualidade. Para ele “a imagem-lembrança não restitui o passado, ela
somente representa o antigo presente que o passado “foi””. (2007, p.70)
No sonho as imagens da pessoa que dorme subsistem no estado difuso de
nuvem de sensações atuais, ou seja, escapam à consciência. Além disso, no
sonho a imagem virtual se atualiza em outra imagem que desempenha o papel
de imagem virtual, esta, por sua vez, atualiza-se em uma terceira, ao infinito.
Explica: “o sonho não é uma metáfora, mas uma série de anamorfoses que
traçam um circuito muito grande.” (p.73).
Deleuze acrescenta que as imagens-sonho ainda podem ser constituídas em
sua

produção

técnica.

Seja

através

de

“fusões,

superimpressões,

desenquadramentos, movimentos complexos de câmera, efeitos especiais,
manipulações de laboratório, chegando ao abstrato, tendendo à abstração”, ou
através dos cortes bruscos, chamados montagem-cut, que oferecem a sensação
de imagens que são interrompidas aleatoriamente, tal qual ocorre nos sonhos.
(p.75).
O teórico salienta que da mesma forma que a imagem-lembrança, a imagemsonho, na condição de constante atualização, também não assegura a
indiscernibilidade

do

real

e

do

imaginário

(p.75).

Para

Deleuze,

a

indiscernibilidade, diz respeito à impossibilidade de separar o virtual do atual,
sendo que a atualização não é o oposto do virtual, mas a maneira pela qual a
virtualidade se singulariza. Contudo, busca-se, aqui, identificar em um fragmento
de “A Dança da Realidade” alguns elementos que dialogam com tais conceitos.

3. “A dança da realidade”: da lembrança ao sonho.
Após duas décadas Jodorowsky volta a produzir para o cinema assinando
a direção e o roteiro de “A Dança da Realidade” que estreou em 2013, na França.
Sob um plano de fundo do Chile nos anos 1930, traz a história do pequeno
Alejandrito, filho de Jaime, um stalinista ferrenho e bastante rígido com a família
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e Sara, a mãe, que no filme só se comunica cantando, como se estivesse em
uma ópera.
O filme se estrutura em duas partes. A primeira parte, muito semelhante
às primeiras páginas do livro homônimo, retrata as vivências do garoto
Alejandrito diante de conflitos existenciais e sob a severidade do pai. A segunda
parte, totalmente alegórica é protagonizada pela personagem Jaime. Sua
cegueira política o faz perder a lucidez, abandonar a família e partir para uma
jornada de purificação que o levará a se deparar com a verdade para enfim
desconstruir suas convicções.
Como uma espécie de dejà-vu, muitos elementos retornam a cena e nos
fazem lembrar outras produções de Jodorowsky. Sangue, pessoas multiladas,
personagens místicos, circenses, o deserto, o sagrado, a peregrinação do pai e
principalmente, as críticas aos diversos setores da sociedade: a religião, a
política, ao exército, a família. Não há como não comparar a imagem da
personagem do pai, na segunda parte do filme, com a personagem do ladrão na
primeira parte de “A Montanha Sagrada”. Como se todos esses elementos que
constituem a identidade da obra do cineasta também fizesse parte de seu
repertório de lembranças, poderíamos concluir que as obras de Jodorowsky se
atualizam em “A Dança da Realidade”.
A compilação de lembranças que constituem o filme resulta em uma
narrativa que escapa à linearidade e na dicotomia entre o real e o virtual, faz
prevalecer à sensação de sonho. A ruptura com o espaço-tempo sequencial é
um desses elementos que justificam essa condição indiscernibilidade. Nos
momentos em que Jodorowsky surge à cena junto ao garoto ocorre esta ruptura
com o tempo cronológico. Pela perspectiva da estrutura narrativa o futuro
encontra-se com o presente em um mesmo espaço-tempo, mas sob uma
perspectiva do espectador, é o presente que se encontra com o passado.
Jodorowsky surge para Alejandrito como se pudéssemos com a bagagem
adquirida das experiências da vida, acalentar o espírito ingênuo que constitui a
infância.
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Imagem 1: frame de “A dança da realidade”.

4. Análise de um fragmento
O fragmento escolhido para análise diz respeito à cena em que Jaime leva
Alejandrito a barbearia para cortar os cabelos, longas madeixas que a mãe
mantinha no filho por acreditar que ele era a reencarnação do avô.
A sequência se inicia no momento em que o garoto se oferece para coçar
as costas de um soldado multilado que aparece na porta da loja da família.
Alejandrito é surpreendido pela violenta repreensão do pai, que afugenta o
soldado e questiona a hombridade do filho nas seguintes palavras: “Para que
estava abraçando aquele nojento? Você gosta de homens? Com esse cabelo de
menina, o que mais se poderia esperar de você? Com esse cabelo parece um
veado!”. A mãe entoa: “Não lhe falte o respeito, Alejandro é sagrado”. O pai
responde: “sagrado é o meu caralho” 2 e pede para Sara dizer o motivo pelo qual
chama Alejandrito de pai e não filho. Sara conta a história de seu pai, um
bailarino russo que morreu ao subir em um barril de álcool para acender uma
lâmpada com uma tocha de fogo e não suportando o peso, a tampa quebrou-se
e ele caiu sobre o líquido inflamável.
Na sequência de imagens, Sara olha para a câmera, em uma tomada em
plano médio, como quem consegue visualizar algo que esta em sua memória.
Em seguida, a montagem sugere a lembrança, com imagens em que
predominam o tom azul. Na cena, o pai aparece nu, apenas com um coturno nos
pés, dançando com uma tocha de fogo na mão, enquanto sobe os barris para
2

Trecho do diálogo entre personagens extraído do filme “A dança da realidade”.
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acender a lâmpada. Posteriormente, a imagem da explosão mostra uma grande
chama de fogo amarela sobre o fundo azul.
Na sequência de imagens, Sara olha para a câmera, em uma tomada em
plano médio, como quem consegue visualizar algo que esta em sua memória.
Em seguida, a montagem sugere a lembrança através de imagens em que
predominam o tom azul. Na cena, o pai aparece nu, apenas com um coturno nos
pés, dançando com uma tocha de fogo na mão, enquanto sobe os barris para
acender a lâmpada. Posteriormente, a imagem da explosão mostra uma grande
chama de fogo amarela sobre o fundo azul.
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Imagem 2: frames de um trecho de “A dança da realidade”.
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A narração de Sara, em off, não nos convence de que seu pai estava
dançando quando foi morto pelo trágico acidente, tal como a cena sugere. Sara
diz, em tom operístico, que o pai era “um belo bailarino russo que fugiu com sua
mãe dos cossacos antissemitas, imigrando na Argentina onde cultivaram com
muito trabalho um pequeno pedaço de terra”. 3 Parece, portanto, que seu pai,
quando ocorrido o acidente, já não era mais um bailarino, não estaria dançando,
nem mesmo estaria nu. No livro homônimo ao filme, outra versão é apresentada
sobre a morte do avô de Jodorowsky:
Sara era órfã de pai. Jashe tinha se apaixonado por um bailarino russo
não-judeu, um goi, de corpo bem formado e de cabeleira dourada.
Quando estava grávida de oito meses, este avô subiu num barril cheio
de álcool para acender uma lâmpada. A tampa quebrou e ele caiu no
líquido inflamável que começou a arder. As histórias da família contam
que ele saiu correndo pelo meio da rua envolto em chamas, dando
saltos de dois metros de altura e que morreu dançando (2009, p.31).

De acordo com a transcrição acima, Sara não havia nem mesmo nascido
quando tal acidente ocorrerá com seu pai, sendo, portanto, impossível lembrarse do fato ao qual nem mesmo vivenciou. O desfecho também se difere da cena
construída para o filme, pois, no livro conta que o avô sai pelas ruas se
debatendo entre chamas e no filme, o avó cai sobre o barril e ocorre uma
explosão. Também a predominância monocromática como opção estética para
as imagens é um recurso técnico que opera para instituir a bifurcação entre o
passado e o presente. Trata-se, portanto, de uma atualização de um
acontecimento do passado a partir da imaginação de Sara. Jodorowsky recria a
história de seu avô a partir de escolhas estéticas e, assim, muito além de ser
apenas um flashback, constitui-se a imagem-lembrança.
Após o relato de Sara, Jaime decide levar o filho à barbearia para cortar
os cabelos. Ao sair da loja com o filho pelos braços, um anão fantasiado de zorro
chicoteia um cifrão amarelo. Este personagem alegórico, conforme mencionado
no livro, retrata uma das estratégias que o pai utilizava para dar visibilidade ao
seu empreendimento (JODOROWSKY, 2009). Ao fundo, figurantes transitam

3

Trecho extraído da fala da personagem Sara no filme “A dança da realidade”.
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com máscaras neutras na face ocultando suas fisionomias. A máscara é um
elemento legitimamente teatral. Os figurantes mascarados reaparecem em
diversas cenas no decorrer do filme e nos levam a compreender que assim como
em um sonho ou na lembrança de algo temporalmente distante, não
conseguimos reconstituir com precisão as fisionomias de algumas pessoas.

Imagem 3- frame do filme “A dança da Realidade”

Na barbearia, a cena se inicia com dois senhores cortando os fios de
cabelo em primeiro plano. Na sequência esta imagem passa para um plano de
fundo sem nitidez e, em primeiro plano, um senhor sentado na cadeira ao lado
canta um mantra em japonês. Em plano de fundo, o barbeiro deixa de cortar os
cabelos e retira cuidadosamente a peruca com as mãos, mostrando-a ao garoto
que chora ao ver. Posteriormente, em primeiro plano a peruca se desfaz nas
mãos do barbeiro transformando-se em um pó dourado.
A cena procede como em um circuito de anamorfoses vivenciado durante
um sonho. O cabelo torna-se peruca que por sua vez torna-se um pó dourado e
desaparece da mão do barbeiro. A peruca aqui é um objeto altamente simbólico,
pois representa o avô. A desmaterialização da peruca, portanto, desfaz esta
representatividade. Por outro lado, a apresentação da peruca como artifício
cênico rompe com o aspecto de verossimilhança da cena fílmica e nos aproxima
do real. Para a personagem Alejandrito, a perda dos cabelos vem representar a
perda da mãe, que no filme, rejeita-o ao vê-lo de cabelo cortado. Jodorowsky
explica: “eu chorava porque, ao perder os cachos dourados, perdia também o
amor de minha mãe.” (2009, p.31).
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Observamos, contudo, que o universo de metáforas que Jodorowsky
proporciona em seus filmes destitui o encadeamento cronológico no espaçotempo proposto pelo cinema clássico, surge então uma estética que se próxima
do universo onírico e se enquadra aos conceitos da imagem-tempo discutidos
por Deleuze.
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Imagem 4 – frames do filme “A dança da realidade”.

5. Considerações finais
“A dança da realidade” trata-se de uma obra autorreferente, em que
Jodorowsky revisita o passado a partir de sua memória afetiva. Na apresentação
do trailler oficial de divulgação do filme, o cineasta afirma: “só temos memória,
nunca realidade, o que se faz já não existe mais”. Nesta obra as memórias da
infância do cineasta não surgem na frustrada tentativa de reconstituição do real,
mas apresentam-se em um estado de devir, através da atualização de
lembranças que são apenas o ponto de partida para uma narrativa repleta de
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reflexões, personagens fantásticos e situações imaginárias que proporcionam
um novo sentido a sua vida.
Jodorowsky, que teve boa parte de sua formação artística através do
teatro, apresenta em sua obra fílmica traços de um hibridismo entre essas duas
linguagens. A peruca, as máscaras neutras, as personagens fantásticas que
surgem na obra mais nos parecem ser elementos pertencentes ao palco teatral
do que ao cinema. Quando consideramos que a narrativa teatral se constrói sob
as delimitações de um palco cênico e do que o espectador é capaz de imaginar
diante dele, entendemos que a limitação espaço-temporal é inerente a esta
modalidade artística e tange os preceitos da linguagem onírica.
Este artigo restringiu-se à análise de um pequeno fragmento do filme,
entretanto, a obra por completo poderia oferecer muitos mais subsídios para a
análise a partir dos conceitos da imagem-lembrança e imagem-sonho discutidos
por Deleuze.
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“Um estranho no ninho: o espaço asilar como difusão do poder
psiquiátrico”.
Antônio Carlos RIZZI (Universidade Estadual de Londrina-UEL)
Ingrid Carolina ÁVILA (Universidade Estadual de Maringá - UEM)
Reginaldo Aparecido COUTINHO (Universidade Estadual de Londrina – UEL)

Resumo:
Esta pesquisa analisa o filme Um estranho no ninho (1975) dirigido por Milos
Forman. O longa-metragem é uma adaptação do romance de Ken Kesey (One
Flew Over the Cuckoo's Nest) (1962), e narra a história de Randle Patrick
MacMurphy, um prisioneiro detido por agressões, e após a avaliação,
demonstra inaptidão para o trabalho, e por esta razão é conduzido a um
sanatório. MacMurphy transforma a rotina do hospital psiquiátrico, conferindo
identidade aos pacientes e os fazendo questionar sobre a norma vigente da
instituição. Essa quebra de padrão incomoda a enfermeira chefe Mildred
Ratched que ao longo da trama dificultará a trajetória do anti-herói. Ao impor
medidas proibitivas para sanar conflitos, ficam evidentes as diferenças entre o
desenho formal da instituição psiquiátrica e a subjetividade dos internos.
Pensando sob a ótica de Michel Foucault e Erving Goffman. Pretendemos,
através desta pesquisa, avaliar de que forma a equipe dirigente utiliza
estratégias para a estruturação da Psiquiatria enquanto campo de saber,
ilustrados na película através de tratamentos diversos como forma de punição.

Palavras-chaves: Um estranho no Ninho, Psiquiatria, Asilo.
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Neste trabalho discutiremos o filme Um Estranho no ninho, filme( 1976)
adaptação do romance de Ken Kensey ( One Flew over the Cuckoo’s nest)
escrito em 1962. Nesse período o autor tinha 24 anos e trabalhava no
Manicômio Estadual de Oregan, na ala de psiquiatria para veteranos de guerra.
Kensey teve contato com os alienados, segundo ele, o único que não existiu foi
Mac Murphy, em entrevista concedida ao canal Discovery Civilization (2013)
ele alega que: 1“Eu notava que os loucos sabiam algo que os médicos e
enfermeiras não sabiam. Os médicos tinham bloqueado sua consciência e a
armadura dos caras havia sido destruída” (KESEY, 2013)
No livro o autor consegue criar um ambiente completamente psicodélico,
narrado em primeira pessoa o índio diagnosticado com esquizofrenia, Chief
Brondman, tem delírios e acredita que o mundo é dominado por um grupo
secreto, o Combaine, eles instalaram máquinas diabólicas no hospital e
aparelhos ocultos de espionagem, inclusive no cabo de sua vassoura.
“A ala é uma fábrica para o Combine, feita para
consertar o erro cometido nas vizinhanças, escolas e igrejas.
Quando um complexo produto volta para a sociedade
totalmente novo, recuperado isso alegra o coração da grande
enfermeira

algo

que

chega

desconfigurado

vira

um

componente funcional ajustado com todo o crédito para a
maravilhosa maquinaria. Serei queimado assim, contando tudo
isso sobre Mac Murphy. Estou calado a anos há tanto tempo
romperei meus diques, mas é verdade, mesmo se não
aconteceu”. (KESEY1962 p- 95).

Após o lançamento do livro Ken Kesey, foi tido como um gênio da
literatura norte-americana. No tempo que trabalhou na instituição psiquiátrica o
próprio autor foi usado pelo governo dos Estados Unidos para ser cobaia de
testes de medicamentos, os próprios médicos da CIA (Central Intellingence
Agency) testavam a medicação.
Toda terça ás 08h30min eu ia para lá e os médicos me
davam algo que não diziam o que. E eu não bebia nem cerveja,
era todo certinho colocavam- me numa sala e trancavam a
1

O trecho foi retirado do documentário Um estranho no Ninho, Ken Kesey. Série de
documentários Grandes Livros, Discovery Civilization , 2013.
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porta para os loucos não entrarem ou eu não sair, sei lá.(...)
Eles me dopavam JB- 380 todas as drogas tinham números na
época LSD 25. ( KESEY, 2013)

O LSD é substancias alucinógena defendida inicialmente para fins
terapêuticos, os psicotrópicos saíram dos hospitais e entraram na contra
cultura dos Estados Unidos e do mundo. Hospitais clandestinos começaram a
fabrica-los, Kensey foi um dos propagadores da droga.
O livro escrito em 1962 só foi adaptado para o cinema em 1976 dirigido
por Milos Forman e contando com um elenco de peso, venceu a quadragésima
oitava edição do Oscar em três categorias, melhor filme, melhor ator, prêmio
concedido a Jack Nicolson no papel de R. P Mac Murphy ,melhor atriz, Louise
Fletcher no papel da enfermeira Ratched. Entendemos que existem dois
momentos, o primeiro é o momento em que o livro foi escrito em 1962 a
psiquiatria nesse período é pensada de maneira peculiar, as instituições de
sequestros (como chama Michel Foucault) adestram e domesticam o corpo e a
mente dos indivíduos.
O segundo momento é aquele no qual o filme é lançado, na década de
70 inicia-se um processo de desistitucionalização, pois estão sendo discutidas
novas formas de tratamento e de internação. O Livro de Ken Kesey foi
responsável por uma onda de reinvindicações para a humanização das
instituições hospitalares para alienados, propomos nesse trabalho a analisar de
que forma ocorreu essa mudança.
Para alguns a loucura é entendida como fim da inteligibilidade, da
capacidade de compreender o mundo, portanto os asilos se tornam lugares
destinados a cura de indivíduos que perderam essa capacidade e não se
enquadram na ordem social vigente, precisam estar sob a égide de um poder
especializado, a psiquiatria. O pensamento de Bénédict Augustin Morel
influenciou a psiquiatria no século XX, foi a partir da teoria da degenerescência
que práticas repressivas passaram a ser utilizadas dentro do espaço asilar,
segundo, o psiquiatra a loucura podia ser transmitida hereditariamente sendo
possível identifica-la em casos de vadiagem, prostituição, vícios.
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Em outro vértice, não contraditório, mas complementar,
outra teoria etiológica das mais marcantes foi a teoria da
degeneração ou da degenerescência, baseada no pressuposto
que haveria progressiva degeneração mental conforme se
sucedessem as gerações: nervosos gerariam neuróticos, que
produziriam psicóticos, que gerariam idiotas ou imbecis, até a
extinção da linhagem defeituosa. Tal teoria foi sistematizada
por

B.A

Morel

(1809-1873),

no

Tratado

das

Degenerescências,de 1857, onde a degenerescência se definia
como desvio de um tipo primitivo perfeito, desvio este
transmissível hereditariamente. Mais tarde, a partir de 1870, V.
Magnan (1835-1916) retomou Morel, mas redefiniu a idéia de
degenerescência à luz do evolucionismo, considerando-a um
estado patológico, em que os desequilíbrios físico e mental do
indivíduo degenerado interromperiam o progresso natural da
espécie;

certos

tipos

específicos

de

loucura

estariam

associados à degenerescência - todo degenerado seria um
desequilibrado mental, mas nem todo louco seria degenerado;
tal degenerescência poderia ser herdada ou adquirida,
manifestando-se em sinais, chamados estigmas, que poderiam
ser físicos, intelectuais e comportamentais (ACKERKNECHT,
1964; BERCHERIE, 1989; SERPA Jr., 1998).

A teoria da degenerescência, foi aplicada com êxito nas duas primeiras
décadas do século XX, posteriormente foi repensada e concluiu-se que não era
o indivíduo que estava doente, mas a sociedade, portanto, pobres, criminosos
passam a ser diagnosticados como alienados. Para entender a loucura social,
citamos o conto de Machado de Assis, O Alienista.
João Bacamarte é um médico que se muda para a cidade de Itajaí,
acabara de voltar da Europa onde estudou psiquiatria e retorna para o Brasil
com o desejo de abrir uma clínica para entender a psique humana. O local é
batizado de casa verde, pessoas vêm de longe para serem consultadas, no
entanto, algum tempo depois o médico enlouquece e tranca uma parcela da
população da cidade na instituição. Posteriormente ele percebe que o desvio
está nele se tranca na casa verde e morre dezessete meses depois. “A questão
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é científica, dizia ele; trata-se de uma doutrina nova, cujo primeiro exemplo sou
eu. Reúno em mim mesmo a teoria e a prática.” (ASSIS, 1994, p.35)
Em seu livro O Espelho do Mundo (1986) sobre o primeiro hospital
psiquiátrico no Brasil, o Juquery, Maria Clementina Pereira Cunha alega que o
asilo está intimamente ligado com o espaço urbano, tendo em vista, que o
espaço citadino reforça as contradições entre as classes sociais e uma massa
de despossuídos torna-se evidente, dessa forma, novos poderes vão sendo
criados para o controle dos indivíduos. Ao falar da cidade de São Paulo na
década de 1930 a autora alega que:
Mas havia também uma “ameaça” a ser esconjurada, que
residia em muitos pontos desta confusa arquitetura social
abrigava nas cidades: a monetarização das relações de
trabalho ensejara o aparecimento de formas alternativas, não ,
convencionais, de sobrevivência, ou de obtenção e gasto do
dinheiro, ás quais a concentração urbana favorecia e
potencializa. Assim, ás margens da sociedade do trabalho,
cresce toda uma fauna urbana empenhada em fraudar e resistir
as disciplinas, e que logo se torna objeto de saber especifico,
como de formas de intervenção inicialmente oscilantes entre
criminologia e alienismo. (CUNHA, 1986 p- 24).

Na década de 1970 os Estados Unidos estavam envolvidos na Guerra
fria, período pós II guerra mundial em que socialistas e capitalistas disputavam
o controle do globo terrestre, esse fenômeno contribui para que, a irã fosse
disseminada e qualquer comportamento que não se encaixasse na ideológica
capitalista do país seria punida com severidade. Um ano antes do lançamento
do filme, o EUA que havia entrado em guerra com o Vietnã desde 1962, acaba
perdendo a guerra em 1975, o fracasso dos EUA deixou claro que a politica do
Tio Sam havia sido frustrada, na ânsia de dominar novos territórios e conseguir
parceiros, eles tentam uma aliança com a China.
Portanto, acreditamos que apesar de ser uma adaptação de um livro da
década passada o filme fala muito do seu tempo reflete os medos e as ânsias
de uma sociedade marcada pelo temor da guerra, a enfermeira má
representada no filme pode ser uma simbologia da própria sociedade que
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enxerga no Estado a maquinaria da punição, que castiga qualquer individuo
que possua um espirito livre e que se recusa obedecer a suas normas pode ele
ser silenciamento, a morte e o banimento serão respostas que discutiremos ao
longo desse ensaio. Passemos a análise do filme.
A película cinematográfica expõe a vida dentro de uma instituição
psiquiátrica, do lado de fora um carro traz um novo paciente, o apenado Patrick
Ray Mac Murphy, (interpretado por Jack Nicolson) de 38 anos, acusado por um
estupro e preso por cinco agressões. Logo que chega é conduzido para a sala
do diretor que lhe explica as regras a serem seguidas, as razões que justificam
a ida de Mac Murphy para a unidade ambulatorial são as seguintes, lendo a
ficha comportamental advinda da prisão.
“Há Varias coisas aqui: Diz que é agressivo, fala sem estar
autorizado, não gosta de trabalhar é preguiçoso. (...) A
verdadeira razão por estar aqui é para ser avaliado. Para
determinarmos se é um doente mental ou não. Está é a
Verdadeira razão”. (Um estranho no Ninho, Fantasy Films Milos
Forman, 1976).

Mas, para Mac Marphy os motivos que o levaram para a unidade
hospitalar foram as seguintes: “Pelo que imagino é porque brigo e transo muito.
(...) Agora dizem que sou louco, porque não agi como um vegetal”. Na
realidade, Mac Murphy enxerga a ida para o asilo ambulatorial como a
possibilidade de se livrar da rotina desgastante do presídio e do trabalho que lá
realizaria. A personagem é sarcástica, a imagem daquele como não pode ser
detido, o transgressor, a figura perfeita do anti-herói. Ele rompe, ri, desdenha
da instituição sabe que aquele será um local de passagem.
Ao chegar ao hospital suas coisas são confiscadas, seus bens são
despojados, pois nesses lugares não existam propriedades particulares, em
Manicômios, prisões e conventos (1974) o psicólogo Erving Goffman, que
também trabalhou três anos em uma enfermaria para psicóticos, constrói o
conceito de Instituições totais, todos os aspectos da vida são centralizados,
além disso, elas possuem tendências de fechamento.
O autor propôs um modelo para classifica- las as primeiras são as casas
para deficientes, em segundo estão os hospitais para alienados, terceiro
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penitenciarias, quarto, quarteis e por fim mosteiros e abadias. Na década de
1960 esses locais eram concebidos, não como locais de passagem, mas asilos
no quais o interno passaria toda a vida.
(...) Há locais estabelecidos para cuidar de pessoas
consideradas incapazes de cuidar de si mesmas e que são
uma ameaça á comunidade, embora de maneira não
intencional; sanatórios para tuberculosos, hospitais para
doentes mentais e leprosários. (GOFFMAN, 1974 p- 17)

Na imagem abaixo a equipe dirigente confisca os bens do interno para
que ele não tenha um apego com o mundo exterior. A admissão no hospital
significa uma despedida do mundo exterior e o inicio da vida institucional.

1-(Um estranho no Ninho, Fantasy Films Milos Forman, 1976).

Mac Murphy é um individuo institucionalizado, pois havia sido preso e
fora transferido para o hospital psiquiátrico, ao ser admitido na instituição
ocorre um processo de desinfecção, seus pertences confiscados havendo a
substituição de seus bens por matérias que serão seus durante a estada, entre
eles estão, uniformes (que na maior parte das vezes são materiais velhos e
baratos), produtos para banho. Suas coisas podem ser devolvidas caso o
paciente saia da instituição (mas veremos que no caso de Mac Murphy, seus
bens permaneceram para sempre na instituição). A escolha ou não da

290

devolução deve-se ao fato que é necessário destreinamento do interno para o
mundo exterior.
Na imagem observamos que a enfermeira chefe (sentada) Ratched e
sua auxiliar encontram- se em um local que hierarquiza sua relação com os
detentos, há um vidro que as separa do mundo institucional;
Quando as pessoas se movimentam em conjunto, podem
ser supervisionadas por um pessoal, cuja atividade principal
não é orientada ou inspeção periódica (tal como ocorre em
muitas relação empregador- empregado) mas, vigilância- fazer
com que todos façam o que foi claramente indicado como
exigido, sob condições em que a infração de uma pessoa tende
a salientar-se diante da obediência visível e constantemente
examinada dos outros. Aqui, não importa discutir o que é que
vem primeiro lugar- se os grandes grupos de pessoas
controladas ou o pequeno grupo dirigente; o fato é que um feito
para o outro. (GOFFMAN, 1974 p- 17)

Após conhecer a instituição e ser apresentado aos outros pacientes,
Mac Murphy, é conduzido a uma sessão de terapia e tem o primeiro contato
com a enfermeira Ratched na sessão está sendo discutida a vida de Harding
(outro paciente) (Willian Redfield).
No documentário Kensey, lembra que na maioria das sessões as
enfermeiras conduziam os pacientes a dizer coisas das quais não queriam,
dessa forma, acabavam brigando, ele lembra também da maneira como os
pacientes as odiavam. Ao longo do filme várias sessões de terapia serão
exibidas. No caso em questão, a enfermeira discutia a traição da mulher do
paciente, os outros se cansam do assunto e no calor das emoções, os ânimos
acabam exaltando-se.
Essas confissões invadem a vida do interno e o levam a fazer
revelações e expor a vida. O argumento utilizado para a realização das
sessões, é que a exposição é necessária em nome da segurança, nesses
espaços ocorre o que o Goffman chama de profanações do eu. Uma série de
rebaixamentos, se na cultura domestica o interno era chamado pelo nome, na
instituição ele recebe um apelido ou um numero, além disso, ao chegar pode
ser despido para ser avaliado. No caso das sessões de terapia ele é despido
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metaforicamente, pois seus valores, seus segredos, precisam ser entregues e
discutidos coletivamente.

2 -( Um estranho no Ninho, Fantasy Films Milos Forman, 1976)

No centro está a enfermeira Ratched e nas franjas os internos, é
importante observar que a postura dos alienados é constantemente atacada,
além disso, todas as atividades diárias serão realizadas em conjunto o corpo
está exposição a todo tempo. Ao pensar nas formas de poder no século XVIII
Foucault, alega que para contrapor o corpo do rei (ápice da representação de
poder):
Poderíamos imaginar no polo oposto, o corpo do
condenado, ele também tem seu estatuto jurídico; reclama seu
cerimonial e impõe todo um discurso teórico, não para
fundamentar o “mais poder” que marca os que são submetidos
a uma punição. Na região mais sombria do campo político, o
condenado desenha a figura simétrica invertida do rei. Seria
preciso analisar o que se poderia chamar em homenagem a
Kantorowitz, o mínimo corpo do condenado. (FOUCAULT,
1995 p- 31).

Em uma das sessões Mac Murphy, que está bem familiarizado com os
outros internos propõe que o horário das sessões seja transferido para noite,
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pois estava sendo transmitido o campeonato de Baseball e segundo ele, seria
uma forma de tirar os internos da rotina. A enfermeira Ratched alega que:
Não é necessariamente verdade senhor Mc Murphy,
alguns aqui levam muito tempo pra se adaptar ao programa.
Uma mudança agora pode ser muito perturbadora (...) Que tal
de votássemos e deixarmos a maioria decidir? -(FORMAN,
1976)

A Enfermeira faz com que o interno pense que tem poder, eles votam e
a maioria vence no entanto, a enfermeira alega que o tempo da sessão havia
se esgotado. Mac Murphy se irrita simula uma transmissão de jogo, isso seduz
os outros internos que por suas vez se divertem, em contrapartida é a primeira
vez que Mac Murphy, desperta a Irã da enfermeira. Notamos que ele consegue
driblar as ordens estabelecidas e escrever o seu próprio jogo.
No período de internação Mac Murphy conhece o índio Chief Brondam
(Will Sampson) inicialmente surdo mudo. Ao entrar na instituição o anti-herói
era o único que interagia com o mesmo, mal sabia Mac Murphy, que Chief
falava, mas ficara muitos anos sem dizer uma só palavra. A quebra do silêncio
e o estabelecimento de uma relação de confiança podem ter sido conquistados,
pois, Mac Murphy, representava uma vida mais alegra menos monótona,
representa a liberdade.
Em uma das cenas Mac Murphy rouba o ônibus da instituição e leva os
internos para pescar em alto mar, o anti-herói julga que a única punição sofrida
será o retorno ao hospital. No entanto, ele se choca ao descobri que os outros
internos estão na instituição por vontade própria, só ele cumpre pena. Contudo,
o que ele não percebe e que a equipe dirigente consegue poluir os
pensamentos dos internos, os fazendo crer que fora daquele espaço, serão
ridicularizados, inúteis. Entretanto, Mac Murphy os faz acreditar que são
especiais.
Crendo nessa promessa de uma vida melhor Mac Murphy e Chief
combinam uma fuga. Para despedir-se, Mac Murphy faz uma grande festa leva
algumas garotas e muitas bebidas para dentro do asilo, os internos embriagamse e um dos internos, Billy Bibbit (Brad Dourif) pede para ter uma noite de amor
com uma das moças. Mac Murphy cede ao pedido do garoto que ainda era
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virgem. No entanto, eles acabam caindo no sono e a tentativa de fuga acaba
sendo mal sucedida.
Na Manhã seguinte a equipe dirigente observa a algazarra realizada na
noite passada, Billy Bibbit é pego no quarto com a garota, a enfermeira
Ratched ameaça contar o ocorrido para a mãe de Billy (uma velha, rígida e
religiosa), então Billy suicida. A culpa cai nos ombros de Mac Murphy que parte
para cima de Ratched, a tentativa de homicídio culmina na ida do anti – herói
centro de terapias.

3- ( Um estranho no Ninho, Fantasy Films Milos Forman, 1976)
Ele é lobotomizado (recebe descargas elétricas no cérebro), esse tipo de
terapia era utilizada para acalmar o paciente, no entanto, isso causa uma
drásticas desconfiguração na personalidade de Mac Murphy , um ambiente que
inicialmente se coloca por zelar pela integridade física, na realidade não a
garante. No caso de Mac Murphy, suas liberdades expressivas e suas posturas
acabam sendo atacas, tudo que o protagonista não queria era virar um vegetal,
e agora ele o é.
Chief sente que Mac Murphy nunca mais será o mesmo. Sua sede de
viver e seu espirito de liberdade morreram aquele não é mais Mac Murphy é
um zumbi, portanto, Chief o liberta coloca um travesseiro em sua face e o mata
sufocado. Antes de ir Chief, arranca um lavatório de mármore que Mac Murphy
havia tentado arrancar o joga na janela e vai embora.
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O filme demonstra a maneira pela qual a psiquiatria se legitima no corpo
do interno o paciente torna-se leigo não tendo condições de problematizar as
categorias de seu tratamento, no caso de Mac Murphy era necessário silencialo a equipe dirigente sabia quão forte ele era, se a saída do banimento não
fosse suficiente para conte-lo a única saída plausível seria mata-lo.
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Love is the Devil: Study for a Portrait of Francis Bacon:
intertextualidade entre a Pintura e o Cinema
Adriana RODRIGUES SUAREZ (UEPG)

Resumo:
Este artigo tem como objetivo construir uma intertextualidade entre as obras
pictóricas do artista Francis Bacon e a obra cinematográfica Love is the Devil:
Study for a Portrait of Francis Bacon, dirigido em 1988 por John Maybury,
identificando possíveis relações entre as imagens da Pintura e do Cinema. Esta
produção cinematográfica, corpus desse artigo, apresenta a história da vida
conturbada de Francis Bacon, suas angústias, desejos, representada em sua
famosa produção pictórica. Através de uma análise imagética, buscou-se
destacar a experiência estética do filme, relacionando elementos da linguagem
cinematográfica à linguagem pictórica no Plano A selecionado, sobre o ponto
vista da pesquisadora como espectadora. A metodologia adotada no artigo
apresenta uma abordagem qualitativa de natureza interpretativa, com enfoque
da diversidade cultural na contemporaneidade ancorada nos teóricos Panofsky
(1976), Deleuze (1981), Berger (1999), Browne (2005), Sylvester (2007), entre
outros, resultando assim em uma leitura estética entre as imagens do cinema e
as imagens pictóricas.

Palavras-chave: Pintura, Cinema, imagens, Francis Bacon.
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O objetivo deste trabalho será construir uma intertextualidade entre as
obras pictóricas do artista Francis Bacon e a obra cinematográfica Love is the
Devil: Study for a Portrait of Francis Bacon (1998) destacando nessa análise o
Plano A do filme citado e a pintura Três estudos para figuras na base de uma
Crucificação (1944) do artista irlandês Francis Bacon, resultando em uma
leitura estética entre o cinema e a pintura. No filme, o diretor John Maybury
explora o mundo interno do personagem em um gênero fílmico que caracteriza
o drama psicológico. Experimentando toda a empolgação, a paixão e o desejo
que deve ser reprimido no ordenamento humanitário da vida, revelando o
personagem, ora protagonista e ora antagonista, questionador do poder, da
culpa e do desejo sexual.
Antes da apresentação do recorte selecionado para análise, vale a
pena contextualizar brevemente a vida e a obra do artista irlandês Francis Bacon,
que será explicitado no filme acima citado. Através desse conhecimento, torna-se
mais palpável a condição de entendimento do contexto levantado por essa
produção cinematográfica que demonstra a produção pictórica deformada,
desconstruída, contextualizando uma estética do feio. Aristóteles já acentuava
que a beleza do feio e a do horrível eram características da Arte e, não da
realidade; afirmando que podemos sentir prazer em olhar imagens de objetos
reais que na vida olhamos com repugnância, ficando provado que a beleza devese incluir, não só o belo, mas o feio, o diferente, o fora do padrão “estético
clássico.” (SUASSUNA, 2010)

1. Francis Bacon: um artista experimental
Bacon, um notável artista autodidata e experimental, viveu em sua
infância muita amargura, medos e indignações. Era filho de um pai violento que
nunca aceitou a homossexualidade do filho. Cresceu em circunstâncias
relativamente indisciplinadas e solitárias, foi morar em Londres, onde trabalhou
como decorador de interiores para sobreviver e dedicou-se completamente aos
prazeres da vida. (FICACCI, L., 2007, p. 21)
Bacon foi um dos artistas do século XX que exprimiu, através de sua
pintura, a tragédia da existência de maneira mais realística representando os
dramas da condição humana, num sentido oculto, subjetivo, violento e trágico.
No início da sua produção artística, as estéticas cubista e expressionista foram
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seus alicerces, representações de figuras solitárias, violência masculina ligada
à tensão homoafetiva, imagens sofredoras, anômalas, deformadas, vorazes,
tendo sempre como ponto de partida sua própria vida.
Durante muito tempo o seu objetivo foi o de capturar a expressão
instintiva e animal da dor. Uma das características da Arte Moderna, a qual
pertence à obra de Francis Bacon, tem como objetivo o desapego à estética
clássica, deformando assim a figura humana com a intenção de provocar a
reação e de estimular pronunciamentos, entre as quais não se pode excluir o
destino interior do ser humano. Após o trauma da época infligido à humanidade
pelos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, Francis Bacon expressou a
singular tragédia do indivíduo numa sociedade que era externamente vitoriosa
e que marchava inexoravelmente em direção ao progresso, um progresso que
aparentemente não podia conduzir a qualquer outra conclusão que não fosse à
do bem-estar e do esclarecimento de todos os aspectos obscuros da
existência. (FICACCI, L., 2007, p. 37)
Nas entrevistas que concedeu a David Sylvester, Bacon determina ao
artista a missão de remeter o espectador à vida com mais violência
(SYLVESTER, 2007, p.17) e diz que suas imagens são uma tentativa de fazer
a coisa figurativa atingir o sistema nervoso de uma maneira mais violenta, mais
penetrante. (SYLVESTER, 2007, p.12). Bacon não considerava suas obras
“deformadas” uma provocação, mas uma forma de imprimir mais força à
imagem, levando às últimas consequências seu desejo de transmissão. A
intenção da sua pintura é a distorção da imagem, desconstruindo a visão
“normal” do objeto, além da aparência.
O que chamamos de aparência só se mantém momentaneamente
como aparência. Num segundo, com um piscar dos olhos ou uma
ligeira inclinação da cabeça, a aparência já se terá transformado. O
que quero dizer é que a aparência é como uma coisa continuamente
flutuante. (SYLVESTER, 2007, p.118)

Em suas palavras em entrevista a David Sylvester, Bacon fala sobre a
“evanescência” da imagem, a qual tenta captar a dimensão do impossível
buscando enlace com o real, na representação mais irracional possível. Para
ele, a pintura deve banir a figura do figurativo. Bacon responde a pergunta
sobre como acontece essa transformação da imagem no decorrer do seu
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trabalho, afirmando que acontece de maneira inesperada, querendo muitas
vezes criar objetos específicos, como retratos, por exemplo, mas quando
analisado, simplesmente não consegue definir como aquela imagem está
formada.
Porque eu não sei como a forma pôde ser construída. Por exemplo,
outro dia pintei a cabeça de alguém e aquilo que formava as órbitas
dos olhos, o nariz, da boca, era, quando fui analisar, simples formas
que nada tinham a ver com olhos nariz ou boca; mas a tinta, indo de
um contorno para outro, fez surgir uma semelhança com a pessoa
que eu estava querendo pintar. Eu parei; por um momento pensei que
tinha conseguido uma coisa muito mais próxima daquilo que queria.
Então, no dia seguinte, tentei chegar ainda mais perto do que
procurava, tentei ser mais penetrante, mais profundo, e perdi
completamente a imagem. Porque esta imagem é como equilibrar-se
numa corda tensionada entre aquilo que se costuma chamar de
pintura figurativa e aquilo que é abstração. Está na fronteira da
abstração, mas na verdade nada tem a ver com ela. É uma tentativa
para fazer com que a coisa figurativa atinja o sistema nervoso de uma
maneira mais violenta, mais penetrante. (SYLVESTER, 2007, p.12)

A angústia do artista descrita pelas palavras dadas ao seu entrevistador
se percebe a busca pela representação do ser ideal, não através da figuração
acadêmica, mas o que lhe parece real aos seus olhos, as suas percepções.
Uma figuração quase abstrata que deve ser tratada como representação do ser
no seu mais íntimo, na sua subjetividade. Algo do momento, algo que se perde
com o tempo, algo que não só se desconstrói na imagem apresentada, mas a
desconstrução na mente do artista.

2. Gênero Ficcional Dramático: “Love is the Devil: Study for a Portrait of
Francis Bacon”
A classificação em gêneros ficcionais tem por objetivo organizar
estruturalmente o leque de ações dos personagens e o desenvolvimento do
roteiro, apontando a dinâmica da obra. O filme aqui proposto é do gênero
dramático, que conta a história sobre os conflitos pessoais, sociais e psicológicos,
além do dissenso amoroso do artista Francis Bacon. Parte de um conflito inicial,
relatando várias situações tensas, com um desfecho nada promissor, provocando
efeitos emocionais intensos.
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O

filme

biográfico

de

Bacon

permeia

as

características

expressionistas, onde a câmera não registra o real, mas cria visões com base em
projeções das suas angústias humanas, do seu estado interior, através da
subjetividade da interpretação, acarretando as distorções de cenários, afastandose da perspectiva visual clássica, resultando na estranheza do olhar sobre o
mundo exterior.

Filme: Love is the Devil

O filme Love is the Devil mostra a relação conturbada entre Francis
Bacon e George Dyer, na década de 1960, através de cenas com cores e
imagens fortes, evidencia o início de um relacionamento entre Bacon e Dyer,
rapaz 30 anos mais jovem que o pintor. Francis Bacon surpreende Dyer, em um
assalto à sua casa, convidando-o para compartilhar sua cama, prontamente o
convite é aceito, passam a viver um romance totalmente sem limites, ciúmes,
traições, bebidas, drogas, uma relação que foge totalmente do controle.
Francis

Bacon

demonstra

em

suas

produções

artísticas

apresentadas no filme, o reflexo de todo esse período, através de pinceladas
violentas,

caos

imagético,

deformações,

desconstruções

de

pesadelos

perturbadores, explicitando seus desejos e curiosidades sexuais, e talvez
curiosidade, não só do artista, mas de toda a humanidade que se priva de
perguntas e curiosidades dos padrões éticos.
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A estética imagética de Bacon torna-se difícil de entendimento, pois
trabalha com formas desconstruídas, burlando a rotina do olhar, trazendo à tona o
conceito do feio, misterioso, estimulando as ânsias do instinto humano, causando
um misto de êxtase e angústia. Segundo John Berger (1999, p.10), ao definir
imagem, a maneira como vemos as coisas é afetada pelo que sabemos ou pelo
que acreditamos, para o apaixonado, a visão da pessoa amada possui uma
completude com a qual nenhuma palavra ou abraço pode competir: uma
completude que somente o ato de fazer amor é capaz de efemeramente abarcar.
Só vemos aquilo que olhamos. Olhar é um ato de escolha. Uma imagem é uma
cena que foi recriada ou reproduzida, toda imagem incorpora uma forma de ver
(BERGER, 1999). Na visão de Bacon, a imagem construída e/ou desconstruída
por ele, se traduz
“...Considero-me um fabricante de imagens. A imagem é mais importante
do que a beleza da pintura...Suponho que tenho sorte, pois as imagens
aparecem tão simplesmente como se fossem oferecidas...Penso sempre
em mim não tanto como um pintor mas como um veículo para o acidente
e o acaso...Não me julgo dotado, só penso que sou receptivo...”
(SYLVESTER, 1995, p. 82)

A imagem representada no filme pela pintura de Bacon é o meio que ele
busca de se reencontrar, descobrir o fato principal da existência do ser humano é,
portanto, a recriação da sua própria realidade, uma combinação, sobreposição,
uma mistura do pensar objetivo, com a análise subjetiva, resultando na imagem
transfigurada, não considerando a distorção como uma agressão, mas como
forma de expressar mais força a imagem, pintando assim, a essência das coisas,
a realidade interior do indivíduo.
Várias cenas do filme apresentam Francis Bacon em sua produção
pictórica, no caos do seu ateliê, onde se inspirava através de fotografias, recortes
de jornais, espelhos, tintas, pincéis, criando imagens acidentais, como realidade,
mostra um artista destruindo suas obras, em fúrias e descontroles emocionais,
seguindo a direção do acaso, promovendo transformações, reforçando: “Muitas
vezes não sei o que a tinta fará, e ela faz muitas coisas que são melhores do que
se seguissem estritamente minhas ordens” (SYLVESTER, 1995, p.16).
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3.

Análise- Plano A e Filme Love in the Devil: Study for a Portrait of

Francis Bacon.
A cena fílmica selecionada refere-se ao filme em questão, onde serão
abordados os aspectos visuais de sua composição, destacando a relação que o
discurso fílmico estabelece entre a vida conturbada de Francis Bacon e a sua
produção pictórica através dos pressupostos de Nick Browne (2005), o qual
destaca a dinâmica narrativa e as visualidades aplicadas no filme. Busca a
relação da proposta “entre a câmera e o espectador”, isto é, caracteriza a posição
do espectador em relação à cena, através de uma descrição entre o espaço literal
e ficcional que tem como origem a imagem fílmica, conferindo que os planos
devem mostrar essencialmente o que o espectador veria se a ação fosse
encenada em um teatro, em que cada momento usufruísse da melhor visão
possível da ação. (BROWNE, 2005, p.230)
A apresentação dessa análise fílmica apresentará a decupagem,
relatando a fotografia, destacando a textura, sombreamento e as cores
predominantes, percebendo a expressividade da ação, captando assim a
personalidade dos personagens, qual o ponto de vista e o enquadramento
sugerido pela direção, analisando o efeito expressivo de cada cena, pontuando
conceitos de análise de imagem propostos pelo historiador alemão Panofsky
(1976), para que possamos analisar a iconografia elegida para este artigo, por
meio da descrição pré- iconográfica, análise iconográfica e interpretação
iconológica. (PANOFSKY, 1976).
A metodologia adotada no artigo apresenta uma abordagem qualitativa
de natureza interpretativa sobre o ponto vista da pesquisadora como
espectadora, com enfoque da diversidade cultural na contemporaneidade. A
análise fílmica faz parte da proposta desse estudo; analisar um ﬁlme é
sinônimo de decompor esse mesmo ﬁlme. A metodologia para se proceder à
análise de um ﬁlme, implica em duas etapas importantes: em primeiro lugar
decompor, ou seja, descrever e, em seguida, estabelecer e compreender as
relações entre esses elementos decompostos, ou seja, interpretar. (VANOYE,
1994)
Logo

na

interpretação

da

pesquisadora

a

caracterização

dos

personagens de Francis Bacon e de George Dyer adquire contornos de
especial complexidade, em que o mais importante do ponto de vista narrativo é
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as consequências dos conflitos por eles vividos. Nesse sentido, no desenrolar
do filme, os personagens constroem uma tensão dramática em que os
acontecimentos provocados por eles se dão em situações de adversidade. As
diversas situações vividas por Bacon e por Dyer retratam incertezas, medos,
vícios, amor, ódio e egoísmo, enfim, uma cadeia de complexidade tanto social,
quanto individual, bem como entre o casal. Situações nítidas de conflitos e a
paixão conduzida ao extremo são as marcas distintivas desse gênero
dramático.
Isso, segundo Nogueira (2010), uma qualidade que justifica o
gênero dramático é a seriedade dos fatos. Seu objeto principal é o ser humano
comum, normal, em situações cotidianas mais ou menos complexas, mas
sempre com grandes implicações afetivas e/ou causadoras de inescapável
polêmica social. Ao contrário da comédia, que sublinha as fragilidades ou vícios
do ser humano e da tragédia, que sublinha a sua elevação e as suas virtudes,
o drama aborda a vivência mais prosaica do sujeito vulgar, explorando suas
consequências emocionais mais inusitadas e profundas. (NOGUEIRA, L. p. 34,
2010)
O Plano A, recorte desse estudo, apresenta a imagem
desconfigurada de um “ser estranho” centralizada no plano. A câmera não
apresenta a imagem de maneira clara, provocando uma visão distorcida, que
aparece como se a sua pele estivesse em feridas. Sobre um mastro, esse ser
tenta um determinado equilíbrio. O fundo do Plano A é muito escuro, a luz está
sobre este “ser estranho”, o qual se movimenta como se sofresse de dores e
quisesse fugir daquele espaço fechado, libertar-se daquele mundo, daqueles
problemas. Esse Plano A representa, no filme, o pensamento e as visões de
Dyer em seu estado crítico pelo uso de drogas e pela sua embriaguez. A
relação entre os planos analisados é do sentimento, naquele momento, do
personagem Dyer. A angústia, o medo, o desespero, representados por cortes
rápidos e a imagem do “ser estranho”.
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Plano A

Partindo da frase de Francis Bacon: "Todas as cores coincidem com a
escuridão", relacionar sua pintura Três estudos para figuras na base de uma
Crucificação (figura 1) ao Plano A, torna-se um caminho viável para a análise.

Figura 1: Três estudos para figuras na base de uma Crucificação (1944)
Essa pintura do tríptico Três estudos para figuras na base de uma
Crucificação (figura 1) de Francis Bacon foi inspirada nas obras do artista
cubista espanhol Pablo Ruiz Picasso (1881-1973) do período de 1920. Quando
pintou esse tríptico, Francis Bacon manifestou uma terrível e expressiva
violência. Não representa nenhum ato violento, mas uma indefinida e
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desumana violência que ocorre num espaço invisível e num tempo fora dos
limites do quadro. Imprimiu em sua obra seu horror nas formas e nas cores da
área que o rodeia.
Este arranjo é de uma originalidade tão perturbante que Bacon usou
desse tema por várias vezes em sua produção. O tom laranjaavermelhado espalhado sobre o espaço das três telas atinge tão
violentamente o observador como se o objetivo fosse retirar todos os
poderes de percepção e eliminar a possibilidade da leitura das formas
de acordo com as convenções comuns de lógica racional. Um único
sentimento une as figuras, estando cada uma isolada na sua tela; é
um sofrimento furioso e uma expressão atemorizada de vítimas e
testemunhas de algo cujo efeito é cruel sentido de tragédia. Os
elementos humanos e animalescos que compõe as figuras todos
tornados

ambíguos

pela

sua

respectiva

deformação,

são

impenetráveis e enigmáticos que impedem a compreensão de
qualquer significado explícito. (FICACCI. L, 2007. p.16)

Para o artista Francis Bacon a pintura não era um meio para se imitar a
realidade, mas um meio para se representar as necessidades mais íntimas e
instintivas do ser humano, dominadas exclusivamente pela profunda força bruta
da expressão. Perante aqueles que caracterizavam a pintura de Francis Bacon
como algo horrível o mesmo dizia que aquelas imagens “deformadas” era a
única coisa que poderia representar em suas obras para competir com o horror
do dia a dia. Não retratou o horror propriamente dito, mas o mundo, a violência,
que sempre existiu. Representou nada mais que a essência do ser humano.
(DELEUZE, 1981)
Sobre o parâmetro construído entre a obra Três estudos para figuras na
base de uma Crucificação e o Plano A, fica muito claro a outra citação de
Bacon: “Eu queria pintar mais o grito que o próprio horror” (FICACCI, L.,2007).
A comparação entre as imagens da obra e do plano são bastante evidentes: o
grito, o desespero, a cor, a angústia de um “corpo” que representa um ato de
fuga, de violência, sem uma lógica racional.
Relevando a grande fascinação de Francis Bacon pela representação de
matadouros e carnes e a relação desses elementos à questão da crucificação
do ser humano ao mundo se tornam evidentes em suas obras pictóricas. Para
o cristão a crucificação tem um sentido todo diferenciado em relação ao ateu.
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Para o ateu a crucificação não passa de um ato de comportamento humano,
uma forma de comportar-se em relação ao próximo. (SYLVESTER, D., 2007)
Em comparação às sensações que esta imagem de um “ser estranho"
apresentada no Plano A, ainda podemos remeter a uma relação à pintura do
grande mestre do romantismo Francisco Goya (1746-1828), Saturno devorando
seus filhos. Em uma série com imagens perturbadoras, conhecidas como as
Pinturas Negras, feitas nas paredes de sua vila, Quinta del Surdo, quatorze
grandes murais em negro, marrom e cinza de 1820-22, apresentavam
monstros assustadores. Entre essas imagens assustadoras está à obra
Saturno devorando seus filhos, um dos quadros mais terríveis da história da
arte, que retrata um gigante voraz com olhos abertos, lunáticos, enfiando o
corpo dilacerado, decapitado do seu filho no papo. Essa obra reflete o estado
de ânimo do artista e os fantasmas que assombravam sua velhice: surdez,
doenças, desilusão e as consequências da guerra. (STRICKLAND, C., 1999)
As pinturas do artista espanhol Goya serviram de inspiração para a
produção artística de Bacon. Goya foi rebelde em toda sua vida, algo comum
ao artista Bacon. Libertário, Goya opunha-se firmemente a todo tipo de tirania
representando em suas obras a subjetividade, característica dos artistas do
Romantismo. Analisando assim uma forte relação entre diversas cenas
cinematográficas do filme estudado às obras de Bacon e a cena pictórica de
Goya. (STRICKLAND, C., 1999)
Sobre um fundo negro, o Plano A apresenta um corpo disforme,
comparação à figura de Saturno, os quais ocupam a maior parte da superfície
do quadro e do plano e ambos parecem projetar-se. Associando ao Plano A à
imagem daquele “ser estranho” se completam em uma leitura muito
semelhante. As sanguinárias cenas, tanto da pintura quanto do Plano A, são de
uma violência sem limites, pelos elementos que os compõem. Os efeitos
produzidos são semelhantes, com uma dramaticidade característica do
descontrole das emoções trágicas do ser humano.
O pintor Goya obtém o efeito impactante com iluminação focada na cena
e com limitado espectro de cores que inclui o vermelho, o rosa, o branco, o
marrom, o preto e o cinza. No Plano A, a iluminação tem características muito
próximas às da obra Saturno devorando seus filhos (figura 2).
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Figura 2: Saturno devorando seus filhos (1820-1823)

Entre várias interpretações feitas em relação a essa obra de Goya a que
mais convence e que se relaciona com as obras de Francis Bacon e ao Plano
A estudado seria a interpretação de que o mundo devora tudo, que um homem
devora o outro, no sentido antropofágico. A técnica de Goya era tão radical
quanto sua visão de mundo, algo muito semelhante à técnica e à visão de
Francis Bacon, o qual produziu em suas pinturas técnica radical, visão do
mundo com imagens bastante agressivas, distorcidas, representando o
resultado de uma sociedade que considerava hipócrita.
As imagens representadas no filme Love is the Devil: Study for a Portrait
of Francis Bacon sobre o processo das produções artísticas de Francis Bacon
buscam reencontrar o fato principal da existência do ser humano. O artista
representou em sua pintura uma combinação, uma sobreposição, uma mistura
do pensar objetivo ao subjetivo, enquanto que na produção cinematográfica o
diretor John Maybury procurou representar essa recriação da realidade em
imagens transfiguradas por meios técnicos de sobreposições de imagens com
cortes rápidos entre as cenas.
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O filme biográfico de Francis Bacon permeia ainda características do
Cinema expressionista em que a câmera não registra o real, mas cria visões
inspiradas na elaboração pictórica de Bacon, com base em projeções das suas
angústias humanas, do seu estado interior através da subjetividade da
interpretação, acarretando as distorções de cenários, afastando-se da
perspectiva visual clássica, resultando na estranheza do olhar sobre o mundo
exterior. (NAPOLITANO, M., 2006, p.76).

4.

Considerações finais
O filme apresenta uma profunda interação entre a poética pictórica e a

poética fílmica, a partir de um diálogo constante, como se cada plano fosse um
quadro de Bacon. As imagens sofrem influências tanto da percepção do artista
e do receptor, como da forma que é transmitida. O filme corpus desse artigo é
exemplo de uma poética imagética construída a partir de elementos
fundamentais da linguagem visual. Na análise realizada, ficou compreendido
que o Cinema não faz uso da pintura como maneira de garantir sua condição
de arte, o Cinema tem sua prórpia existência, ele constrói sua própria imagem.
Nas tentativas correntes de encenação das obras de Bacon, o filme
tende a ignorar a mise en scène propriamente pictórica. Esse processo tem
tendência de impor a sucessão no tempo em lugar da simultaneidade no
espaço, com suas correspondências e oposições, que é próprio do Cinema.
Com o impulso de colocar a pintura em movimento, dando-lhe vida, ignorando
aquilo que é essecial à pintura e que pode ser o maior aporte do Cinema: a
aparição.
Como espectadora, a pesquisadora sente uma provocação através das
combinações estranhas, das repetições, fragmentações, distorções imagéticas
produzidas pelo diretor, as quais romperam com a lógica da narrativa clássica,
algo muito em comum com as obras de Bacon. O filme estudado atinge um
rompimento do olhar cotidiano. Ao construir a intertextualidades entre as
pinturas de Bacon e o filme de Maybury se consegue aprender a “olhar” de
maneira mais crítica sobre o Cinema e perceber a diferença entre esse meio e
a pintura. Mas com certeza, ao analisar o filme corpus desse artigo, consegue
relacioná-lo não só às pinturas do artista, mas a influência que o Cinema tem
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de outros meios que trabalham com a imagem, mas que ele reserva para si a
sua identidade.
A pesquisadora que vislumbra tanto a pintura quanto o Cinema,
reconhece essas diferenças ao analisar o filme, mas ao mesmo tempo percebe
a comunhão entre essas artes. Consigue compreender o papel da pintura e o
papel do Cinema, sabendo que cada um tem sua particularidade, mas
claramente, conseguem “conversar” entre si.
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Simulacros Sonham com Humanos Replicantes? As frágeis
fronteiras entre realidade e ficção no filme Blade Runner
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Resumo:
Este trabalho tem o objetivo de problematizar o rompimento de fronteiras entre
a ficção científica e a realidade social a partir das discussões levantadas pelo
filme Blade Runner (1982). Na icônica obra de ficção científica, a questão das
aproximações entre estes planos aparecem encarnadas no dilema dos
replicantes, androides biotecnologicamente fabricados. Embora simulem
perfeitamente a aparência humana, os replicantes não são meras réplicas
(cópias) do humano, como seu nome parece sugerir. Eles são simulacros. Isso
porque a cópia assegura uma semelhança com um modelo, enquanto o
simulacro não. A discussão do tema será realizada a partir de referenciais que
convergem para uma perspectiva de pensamento que se afasta de modelos
referenciais, essencialistas, e universalistas. Os resultados da pesquisa
permitiram observar que Blade Runner confronta de maneira singular a
dicotomia humano/máquina, estabelecendo um plano de equivocidade que
indetermina as fronteiras entre ficção e realidade.
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O filme Blade Runner (Ridley Scott, 1982) apresenta uma visão do
futuro na qual a presença da máquina é uma constante que não se opõe ao
humano, mas ao contrário, confunde-se com ele. Um dos questionamentos
apresentados no filme é a necessidade em identificar quem é humano e quem
é replicante. No entanto, será que esse desejo por identificação teria sentido
nos dias de hoje? Será que existiria algo como uma "natureza" humana
divergente de uma "natureza" máquina? O que o filme faz é devolver estas
dúvidas para o público, dúvida que não é somente sobre os personagens do
filme, mas também sobre a credibilidade da própria "natureza" humana. Estas
questões, embora pareçam delírios da ficção científica, não possuem nada de
fantástico. Como afirma o próprio Philip K. Dick (2014, p.238), "esse filme não
tem a ver com escapismo: é super-realismo [...]".
Obviamente o processo de hibridização com as máquinas adquire
contornos muito mais intensos no cinema, mas é justamente essa ampliação
produzida pela ficção científica que nos permite enxergar problemas que às
vezes não são possíveis de serem percebidos no cotidiano. Neste sentido,
Blade Runner funciona como uma maneira de macrodimensionar as
conseqüências advindas do processo de proliferação das máquinas, o que nos
permite estabelecer conexões entre o filme de ficção científica, a teoria
filosófica contemporânea, e a percepção das dinâmicas do contexto social
contemporâneo.
Por esta perspectiva, a ficção científica deve ser entendida não
como oposto de realidade, ou comprometida com a mentira. O sentido que
desejamos imprimir a ela é o de realidades possíveis. Vilém Flusser (1972,
p.31) divide a ficção em dois tipos: de um lado temos aquelas que imaginam
coisas completamente impossíveis, e que consequentemente, não fazem
paralelo com nossa vida; do outro ele identifica uma imaginação capaz de
pensar em "[...] coisas possíveis, embora altamente improváveis". Para Flusser,
o primeiro tipo de ficção é pobre e chato, nada acrescenta, enquanto o
segundo tipo é incessante e estimulante, pois ela funciona como uma "[...]
janela para vêr-se o bicho de sete cabeças que é o nosso futuro".
Neste trabalho, discutimos especificamente de que maneira a figura
dos replicantes do filme funciona com questionadora daquilo que chamamos de
"realidade". Por meio da ficção, a obra tensiona os limites da definição de
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humano e a torna mais complexa diante da percepção de que nossa
construção da realidade é contingente, ou seja, ela assume uma determinada
forma, embora poderia muito bem assumir outra. Deste modo, a ficção
constitui-se como um instrumento que nos leva a outras possibilidades de
configuração da existência e, no caso de Blade Runner, permite problematizar
as diversas expressões da vida na contemporaneidade em sua relação íntima
com a técnica. No decorrer do texto, discutiremos como os replicantes,
criaturas da ficção, não devem ser entendidos apenas como uma narrativa
fantasiosa, mas como exemplos de simulacros, portadores de uma potência
diferencial capaz de movimentar o pensamento e colocá-lo em abertura para
outras realidades possíveis.
Mas antes é preciso definir o que é um replicante de acordo com o
filme. O prólogo já informa que no início do século XXI, através de engenharia
genética, a corporação Tyrell produziu um avanço na produção de robôs ao
desenvolver o projeto Nexus. Os androides produzidos através dessa
tecnologia são seres virtualmente idênticos aos humanos. Chamados de
replicantes, eles são superiores aos humanos em força e agilidade, e pelo
menos iguais em inteligência (BLADE, 2007). A primeira coisa a observar,
portanto, é que os replicantes não são simplesmente robôs, eles são produtos
de engenharia genética. Vemos no filme que eles sangram, que sentem dor, e
que embora sejam mais resistentes, morrem como humanos se atingidos em
áreas vitais. No entanto, os replicantes não são clones como seu nome pode
sugerir. Se eles replicam alguma coisa é apenas o organismo humano, e
mesmo assim não de forma totalmente idêntica, pois eles também são
equipados de partes maquínicas e de memórias protéticas.
"Replicante" é uma palavra criada exclusivamente para o filme, pois
Riddley Scott não queria usar o mesmo termo do livro, androide, já que o
considerava muito desgastado e demasiadamente explorado em outros filmes
(DANGEROUS, 2007). Duas definições técnicas podem ser encontradas na
franquia Blade Runner. Elas assumem a forma de verbetes de um dicionário
fictício intitulado "New american dictionary". A primeira versão aparece na
versão Workprint do filme. A segunda, em uma cena do documentário oficial
"Dangerous days: making Blade Runner". Datada de 2012, essa descrição é
um pouco mais enxuta que a anterior. No entanto, ela adiciona um dado
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importante: Replicantes são humanos sintéticos biologicamente produzidos
com habilidades fora do comum (DANGEROUS, 2007).
A partir deste dado, a primeira consideração que podemos fazer é
que os replicantes não são meras réplicas (cópias) do humano. Eles são
simulacros. Isso porque a cópia assegura uma semelhança com um modelo,
enquanto o simulacro não. Mesmo que os replicantes sejam fisicamente
parecidos com os humanos, sua semelhança é apenas em imagem, e não em
humanidade. Pois, de acordo com a teoria das ideias de Platão (2001), a
semelhança se mede pela proximidade com a ideia original (essência) e não
com a aparência (imagem). Deste modo, para o filósofo, o mais elevado grau
de verdade estaria nas ideias, o principio de tudo, aquilo que existe em forma
essencial e que dispensa qualquer outro dado sensível. A estas ideias,
corresponderiam certas coisas no mundo visível (ou sensível) que guardariam
relação de semelhança para com elas: seres, objetos, atitudes, etc.. E em
terceiro lugar, haveria os simulacros, cópias da cópia, que podem até
apresentar uma semelhança visível (imagem aproximada), mas cuja ideia não
corresponde. Eles são portadores internos da diferença, e por este motivo
seriam considerados como o que há de mais falso, desprezível e perigoso (da
mesma forma que os replicantes são considerados).
Na história do Jardim do Éden, deus fez os humanos à sua imagem
e semelhança, mas através do pecado, o humano perde sua semelhança para
com deus e permanece apenas imagem. No caso dos replicantes, eles nunca
se assemelharam aos humanos, pois já foram concebidos e fabricados para
simular apenas a sua aparência (imagem). A diferença da ideia entre os dois é
demasiadamente grande: eles são escravos justamente porque não conjugam
da ideia de humanidade. Assim, o que os replicantes desejam não é se passar
por cópia dos humanos, mas encontrar uma maneira de viver a sua própria
diferença e singularidade. E eles só poderão assumir toda essa potência no dia
em que forem livres dos dispositivos criados para controlá-los. Portanto, eles
estão em busca de liberdade, e não de humanidade. As interpretações que
vinculam os replicantes à uma expressão de humanidade, não apenas ignoram
seu desejo real, como também os subordinam a aquilo que mais detestam: a
normalização da supremacia humana.
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Para Brian Massumi (1987), o grande inimigo dos replicantes é a
questão do modelo, pois é da submissão a ele que pretendem escapar. Os
replicantes não desejam se tornar humanos, mas justamente deixar de ser
dependentes de um modelo de humanidade. Massumi, afirma que o objetivo
dos andróides seria tão somente encontrar o segredo de sua programação
para que eles possam assumir sua existência própria, sua liberdade, e não
precisarem mais viver na condição de réplicas. No mesmo sentido, Alliez e
Feher (1988), concluem que o maior medo dos replicantes não é serem
desmascarados enquanto uma cópia falsa, mas, ao contrário, que sejam
forçados a se tornarem uma cópia verdadeira, ao serem submetidos à
representação de um modelo.
O simulacro, entendido desta forma, deixa de ser uma mera cópia da
cópia. De acordo com Deleuze (2011, p.263), ele se afirma como uma
agressão, "[...] uma subversão, 'contra o pai' e sem passar pela Ideia". Assim,
Roy Batty destrói seu criador-pai, Dr.Tyrell, como quem destrói o modelo, a
ideia que os arquitetou, e que os coloca em posição de submissão. Ao assumir
uma perspectiva teoria-metodológica que se afasta da representação, também
não podemos continuar pensando os simulacros a partir das distinções
essência-aparência, ou modelo-cópia. Os simulacros, entendidos como
portadores da diferença, são aqueles que introduzem o ruído no sistema, que
racham o mundo platônico do ideal e da representação, que anulam qualquer
necessidade de comparação. Os replicantes não se assemelham a humanos,
pois o simulacro "[...] encerra uma potência positiva que nega tanto o original
como a cópia, tanto o modelo como a reprodução" (DELEUZE, 2011, p. 267,
grifos do autor). E deste modo, é capaz de desestabilizar a hierarquização
existente entre estes elementos. Estamos pensando a diferença do simulacro,
não como uma falsificação enganadora, mas como criadora, já que a criação
se dá justamente por meio da introdução da diferença.
Já que estamos falando em diferença, cabe ressaltar que os
replicantes devem possuir sim alguma leve diferença de semelhança (imagem)
com os humanos. Pois J.F. Sebastian, Chew, e Tyrell parecem conhecer esta
diferença, já que sem qualquer teste Voight-Kampff ou mesmo análise muito
cuidadosa, conseguem identificar quase que imediatamente os replicantes.
Embora isso não seja discutido no filme, a resposta, como na maioria dos
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mistérios de Blade Runner, parece estar nos olhos. Como um recurso
dramático no filme, o olhar dos replicantes (e de outras criaturas artificiais) se
iluminam em alguns momentos com um perturbador brilho avermelhado, como
se demostrassem o componente artificial que constitui estes seres 3. No
entanto, segundo Scott, esse efeito é meramente simbólico, os personagens
não percebem esse brilho, apenas o público (SAMMON, 1996). O que nos faz
crer que exista outra característica que faça Tyrell, Chew, e Sebastian os
reconhecer. Em todo o caso, eles são fabricantes ou designers de
peças/orgãos replicantes, então devem conhecer em detalhes a anatomia
deles.
Se os replicantes não se assemelham, nem querem se assemelhar a
humanos, daí decorre uma série de dificuldades em atribuir significados para
sua lógica inumana a partir de nossos argumentos humanos, pois tentamos
fazê-lo sempre a partir de nossas referências morais que não servem para
compreender

uma

dimensão

que

escapa

da

perspectiva

humanista.

Consequentemente, não é possível julgar se eles são bons ou maus, ou se são
justos ou injustos, pois suas atitudes também são simulacros de atitudes
humanas, cuja moralidade refere à valores ideais, os quais os replicantes não
compartilham. Em todo caso, se for possível reconhecer alguma expressão de
"maldade" presente no filme, ela não estaria presente nos personagens, mas
emanaria das atitudes e discursos que têm como objetivo uma aniquilação do
outro ou um esvaziamento de sua potência de vida. Neste sentido, não seriam
os humanos ou os replicantes "maus", mas sim as ações tomadas por eles e
que determinam formas opressivas de poder. Como afirma Deleuze, a maldade
nada mais é do que "[...] impedir alguém de fazer o que ele pode, é impedir que
este alguém efetue a sua potência. Portanto, não há potência ruim, há poderes
maus. [...] porque o poder sempre separa as pessoas que lhe estão submissas,
separa-as do que elas podem fazer" (DELEUZE; PARNET, 1997).
Sob esta ótica, a "maldade" estaria na relação de dominação que os
humanos estabelecem com os replicantes, pois além de não demonstrarem
qualquer potência de vida (niilismo negativo), os humanos também tomam

3

Esse efeito é conseguido rebatendo um foco de luz em um vidro semi-espelhado posicionado
à 45 graus da câmera (SAMMON, 1996). Curiosamente, existe uma cena do filme na qual os
olhos do personagem Deckard brilha com o mesmo tipo de iluminação.

316

atitudes que visam a reprimir a potência dos replicantes. Esse comportamento
reforça a discussão tomada até agora sobre as formas de hierarquização e
exercício de poder que a categoria "humano" estabelece sobre tudo o que se
distancia de sua matriz. Deste modo, acreditamos que o enredo de Blade
Runner constrói uma distopia sobre esta manifestação de poder especista para
tratar dos dispositivos regulatórios e normativos nas sociedades pós-modernas,
os que existem e os que poderiam ser inventados.
Longe de constituir uma ficção distante dos problemas sociais, Blade
Runner coloca a ênfase de sua história na continuidade entre o mundo
contemporâneo e o de sua narrativa (ALLIEZ; FEHER, 1988). Ou seja, a ficção
científica funciona aqui como um problematizador da vida. Desta forma,
Douglas Kellner, Flo Leibowitz, e Michael Ryan (1984), enfatizam que este é
um filme que reflete a ansiedade frente ao crescente processo de mecanização
e mercantilização (commodification) da vida no capitalismo avançado,
revelando os possíveis conflitos ideológicos nestas sociedades. Para os
autores, a obra apresenta uma colagem de elementos diversos que permite
que ela seja compreendida como um sintoma da crise e dos conflitos
identitários próprios da contemporaneidade, fazendo com que ela funcione
como um diagnóstico crítico da sociedade ocidental e aponte para algumas
possibilidades de intervenções e enfrentamentos políticos.
Consideramos a partir de Kellner (2001) que a ficção científica é
capaz de traçar um mapeamento e diagnóstico do presente e antecipar
possíveis tensões a porvir. Embora sejam ambientadas no futuro, elas são
idealizadas no presente e, portanto, tratam, na verdade, de questionamentos
próprios do momento em que são escritas, sendo apenas projetadas para um
futuro imaginário. Por essa razão, Kellner insiste que as ficções científicas 4
podem ser lidas enquanto uma espécie de teoria social, e que, ao contrário, as
teorias sociais podem ser compreendidas enquanto ficções.
Deste modo, a ficção científica não implica em uma mera fantasia ou
alucinação. Ela dialoga diretamente com uma dimensão subjetiva que está
impregnada de significados, desejos, anseios, medos, interdições, e que
complementa a produção de significados que atribuímos ao mundo. Nesta
Em seu texto ele trata especificamente da ficção cyberpunk, no entanto, acreditamos que outros tipos
de ficções científicas corroboram as mesmas implicações.

4
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perspectiva, as ficções adquirem o sentido de pontos de vista possíveis sobre
as coisas, e implicam um esforço de desfamiliarização de nossa realidade, já
que ao criar mundos possíveis também permite uma abertura para se pensar o
diferente e o inimaginado. O que infere que a ficção científica é uma ferramenta
capaz de desacostumar nossos olhos saturados pela obviedade e repetição do
cotidiano (PETTERSEN, 2013).
Assim, podemos concluir que as obras de ficção cientifica da
contemporaneidade não tratam somente de um futuro imaginado, mas dizem
respeito a formas de problematizar nosso próprio presente. Elas revelam-se
como uma fonte de estimulantes imagens a respeito da realidade, dos desejos
e anseios, mas também constituem um mapa da cultura contemporânea da
mídia e da tecnologia. Isto permite que as ficções científicas elaboradas na
atualidade possam ser lidas enquanto uma espécie de teoria social, enquanto a
teoria social possa ser lida na forma de ficção científica (KELLNER, 2001). Ao
esboçar uma realidade improvável, mas ainda assim possível, as ficções
permitem imaginar alternativas para o humano e perceber suas características
e devires a partir de outros olhares.
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A Construção Visual em “Corra, Lola, corra”: o diálogo entre a
realidade e a fantasia
Nelson SILVA JUNIOR (Universidade Estadual de Ponta Grossa)

Resumo:
Este trabalho tem por objetivo apresentar um estudo sobre o filme “Corra, Lola,
Corra” (1998), do cineasta alemão Tom Tykwer, no qual a narrativa fílmica é
construída a partir de elementos visuais que definem uma poética para o caos
vivido pelos personagens centrais. O filme é um exemplo do cinema atual que
usa de diferentes elementos, como a fotografia e o desenho, para apresentar
cenas de uma corrida contra o tempo, semelhante àquela vivenciada pelo
homem da contemporaneidade, no seu dia a dia. O processo metodológico da
pesquisa se deu a partir de uma análise fílmica e semiótica, ancorada em
teóricos como Panofsky e Pierce e na observação e discussão sobre o filme,
após algumas exibições. Produções cinematográficas, como “Corra, Lola,
Corra”, são exemplos de obras que levam as plateias à reconhecer nas
imagens cinematográficas, imagens da vida real, configurando o cinema como
espaço privilegiado de interação/integração entre realidade e fantasia.

Palavras-chaves: Corra Lola Corra, Cinema, imagens
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- Corra, Lola, Corra
Produzido no final do século XX, o filme alemão Corra, Lola, Corra (Lola
rennt, 1998), dirigido por Tom Tykwer, é o exemplo daquilo que podemos
chamar de cinema contemporâneo. A historia de um jovem, que ao fazer uma
entrega ilícita, acaba perdendo todo o dinheiro no vagão do metrô e a corrida
de sua namorada, Lola, contra o tempo para levantar o dinheiro e salvar a vida
do namorado, se constitui numa tentativa bem sucedida do cinema de integrar
diferentes linguagens visuais como a fotografia, o desenho e o próprio cinema.
O filme pode ser analisado em 2 partes distintas que compõem os 81
minutos de duração da trama. A primeira parte é composta pela abertura,
apresentação dos créditos e a introdução da história e a outra por três
momentos que mostram 3 diferentes possibilidades de Lola resolver o
problema; suas decisões e as consequências advindas dessas decisões. Na
trama Lola tem 20 minutos para levantar o dinheiro e evitar um destino trágico
para o namorado. O diretor fez com que o tempo diegético do filme e o tempo
real, coincidissem, imprimindo ao filme ritmo e suspense. Assim, cada postura
adotada pela personagem Lola, para conseguir o dinheiro, conta uma nova
história de 20 minutos.
Segundo Silva Junior e Bespalhok (2013),
O uso de diferentes recursos gráficos e cinematográficos, na abertura
de Corra, Lola, Corra, dão ao filme a dinâmica que estará presente
em toda duração do mesmo. A trilha sonora e os efeitos sonoros que
compõe a abertura, além de marcantes irão pautar toda a ação do
filme. Produzido no final do século XX, este filme, incluindo sua
abertura, representa, de forma muita apropriada, o ritmo de vida no
qual a sociedade contemporânea está mergulhada, que como o
personagem Lola, corre contra o tempo e nessa corrida vai
desenhando diferentes possibilidades de se ver e ser no universo
caótico que o próprio homem construiu. (2013, p.353)

A personagem central Lola é uma jovem alemã, típica do final do século
XX. Apesar de ter sido produzido num período em que a internet e o mundo da
comunicação digital ainda estavam se consolidando, exemplo disso é que o
namorado liga de um orelhão para o telefone fixo da casa de Lola, o filme
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apresenta a neurose da velocidade imposta à sociedade informatizada pela
tecnologia pós moderna. Lola corre durante todo o filme.
Vários elementos nos apontam para um modelo de sociedade do final do
século XX, começando pela fala inicial de um dos personagens centrais, o
guarda do banco onde o pai de Lola é o gerente: “A bola é redonda. O jogo
dura 90 minutos. Isto é um fato. Tudo mais é pura teoria. Aqui vamos nós”. É
como se ele dissesse aos espectadores que a única certeza é que estamos no
mundo, que temos um tempo determinado aqui e que cada momento vivido faz
parte de uma trama da qual somos protagonistas.

Fig. 1: Fotograma do filme “Corra, Lola, Corra” ¹

O cabelo de Lola é vermelho intenso e desestruturado e por diversas
vezes temos a sensação que é dele que Lola extrai a energia para disputar
uma corrida com o tempo. Na sua corrida Lola “esbarra” em diversos
personagens que compõem a textura densa do filme. Cenários e personagens
são apresentados a uma velocidade de vídeo clip e recursos como o uso de
uma sequencia de fotos permitem ao espectador conhecer personagens
secundários da trama.
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Fig. 2: Fotograma do filme “Corra, Lola, Corra” 1

Assim como na vida real cruzamos com uma infinidade de figurações e
personagens, o filme de Tom Tykwer nos apresenta um filme onde os
figurantes tornam-se personagens que se revelam à medida que Lola percorre
os 20 minutos na busca de uma solução para o namorado, alterando seus
destinos em conformidade com as escolhas da personagem principal.
A narrativa fílmica de “Lola” se dá a partir de um diálogo visual profícuo
entre Cinema, Desenho e Fotografia, sendo que muitas vezes mal percebemos
as mudanças entre essas formas distintas de linguagem visual. A transição da
imagem cinematográfica para o desenho e para a fotografia torna o filme uma
forma singular de se olhar o mundo contemporâneo. Há no filme, uma
representação sobre realidade e fantasia, ancoradas nas possibilidades que a
personagem central tem a seu dispor. Corremos com Lola para salvar o
namorado e assim nos tornamos cumplices das suas atitudes.

- Lola e a Semiótica de Peirce
Segundo Santaella (2008), existem três modos como os fenômenos são
percebidos, chamados por Pierce de categorias: primeiridade; secundidade e
terceiridade. Todo fenômeno, seja ele físico ou social, é também um fenômeno
de produção de significados e sentidos. Assim quando observamos um
fenômeno qualquer, vivenciamos as três categorias descritas por Peirce, pois
temos inicialmente uma consciência imediata sobre o fenômeno, a qual o autor
chama de Primeiridade. Após essa primeira consciência sobre o fenômeno,
1

Todos os fotogramas foram capturados diretamente do DVD do filme, pelo autor.

323

percebemos o real desse fenômeno, ao que Peirce chama de Secundidade. E
finalmente podemos perceber este fenômeno como uma síntese entre o que
vemos e o que sabemos sobre o mesmo. O autor descreve como uma forma
pela qual representamos e interpretamos o fenômeno.
Tomando o filme como um fenômeno artístico e social, podemos
entender que o simples fato de assisti-lo, seria a Primeiridade. Assisti-lo,
entendendo-o como uma expressão artística e cultural, seria a Secundidade e
assisti-lo, entende-o como uma obra expressa por diversos signos, a
Terceridade. Vivemos num mundo de signos. Da roupa que vestimos às
palavras que verbalizamos; da forma como sentamos à comida que comemos,
nos comunicamos por signos. Ao longo da narrativa do filme, alguns elementos
são constantes e assumem um destaque semiótico na trama: o relógio como
símbolo do tempo; a cor vermelho; o número 20; o som do grito de Lola e a
espiral. Esses elementos se repetem na introdução da historia e depois nas 3
corridas de Lola. Apesar de cada sequencia de 20 minutos, em que Lola corre
para salvar o namorado, trazer um desfecho diferente, indo da tragédia ao final
feliz, esses elementos formam um conjunto de signos que, na perspectiva da
Semiótica Peirceana, assumem papeis de Ícones, Índices e Símbolos. O ícone
sugere um objeto, um sentimento. O índice indica algo, uma outra coisa que
não aquele objeto e o símbolo é um signo portador de uma lei que, por
convenção, determina que aquele signo representa seu objeto.
O relógio, enquanto objeto, surge diversas vezes no filme e pode ser
entendido como um símbolo do tempo, ou melhor, da passagem do tempo,
contra a qual a personagem central luta o filme todo. Sua representação no
filme não é apenas visual, mas também sonora e está sempre de forma oposta
ao percurso de Lola. Este é um dos elementos mais fortes na representação da
vida cotidiana contemporânea, pois a grande maioria da humanidade corre
contra o tempo. Numa das cenas mais intrigantes do filme, ao sair do banco
onde pai trabalha, frustrada por não conseguir o dinheiro, observamos uma
jovem vindo ao encontro de Lola, porém quando a câmera fecha na
personagem, vemos que no lugar da jovem, uma senhora idosa é que se
aproxima de Lola. É a representação da passagem muito rápida do tempo.
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Fig. 3 e 4 : Fotograma do filme “Corra, Lola, Corra”

A cor vermelho surge em todas as cenas do filme, a começar pelos
cabelos de Lola, que contrastam com a cor verde água de sua roupa e com os
cenários cinzentos e frios pelos quais a garota corre sem parar. Nos cabelos de
Lola o vermelho pode ser entendido como um ícone, pois sugere que Lola é
forte, viva, determinada, como o próprio namorado a descreve. Já quando esta
cor está na luz que envolve os amantes nas lembranças da intimidade do
quarto, esta pode ser entendida como um índice do clima de sedução e paixão
que envolve o casal.

Fig. 5: Fotograma do filme “Corra, Lola, Corra”

O número 20 é o signo opressor de Lola e do namorado, pois ele
quantifica o tempo que resta para os dois e também a casa do jogo de roleta,
que na terceira corrida pode salva-los. É 20 também o número de minutos que
dura cada tentativa de Lola para resolver o problema. Podemos entender o
número 20 como um índice, algo que indica que um ciclo está se fechando ou
que um novo ciclo está se iniciando, no caso quando Lola ganha no jogo de
roleta.

325

Fig. 6: Fotograma do filme “Corra, Lola, Corra”

A explosão sonora, a partir de um grito é parte da personalidade forte de
Lola. Parte de seu mundo é conquistado, literalmente, no grito. Quando Lola
quer se fazer ouvir, ela interrompe o fluxo das cenas com seu grito histérico e
agudo, fazendo com que, objetos de vidro a sua volta se quebrem de forma
violenta e impactante. O grito da personagem central é um símbolo da geração
do final do século XX, um alarme sonoro de uma geração que quer ser ouvida.
O grito potente da personagem, junto com o cabelo intensamente vermelho,
conferem à ela, a força e a energia de um personagem dos jogos de video
game, que após o game over, podem recomeçar a partida e dar nova chance
ao jogador.

Fig. 7: Fotograma do filme “Corra, Lola, Corra”

As ações de Lola se repetem durante toda a narrativa, descrevendo
porém, novas decisões e novas possibilidades para Lola, o namorado e todos
os personagens que passam pela trama. Esse movimento descrito pelos
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personagens é, imageticamente, uma curva aberta que descreve várias voltas
em torno de um mesmo centro, formando uma espiral. Forma esta que se
apresenta em diferentes cenas do filme, sugerindo um ir e vir da personagem,
um começo e um recomeço, ao final dos 20 minutos da corrida. A espiral
aparece aqui como um ícone que sugere diferentes possibilidades para os
personagens e também um símbolo da falta de sentido para a constante
corrida do homem em busca de alguma coisa.

Fig. 8: Fotograma do filme “Corra, Lola, Corra”

Para a análise do filme foi utilizada a metodologia proposta por Erwin
Panofsky (1892-1968) em seu livro “Significado nas Artes Visuais”, denominado
metodologia panofyskiana, “iconológico” ou histórico social. A análise consistiu
de três etapas: a análise pré-iconográfica, a análise iconográfica e, por fim, a
interpretação. A análise pré-iconográfica teve por objetivo identificar os
significados factual e expressional de cada filme, ou seja, aquilo que o filme
apresenta como fato e como expressão sobre esse fato, como por exemplo, as
relações entre Lola e o pai, entre o namorado e o traficante ou mesmo na fala
inicial do guarda.
Já a análise iconográfica busca identificar os significados convencionais
expressos pelos elementos de uma obra. No caso de um filme, elementos
como a luz, o enquadramento ou mesmo a música, revelam esses significados.
Podemos exemplificar com as cenas de Lola correndo pelas ruas e sendo
acompanhada pela câmera e pela música frenética que compõe o filme.
Finalmente, com a interpretação, pode-se identificar o significado da
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obra em relação aos valores simbólicos que representam signos da cultura na
qual os filmes foram produzidos, tais como os elementos anteriormente citados
ou mesmo os recursos do Desenho e da Fotografia, utilizados na produção do
filme.
Segundo Santaella (2008, p. 35), “cada período da história é marcado
por meios de produção de linguagem que lhe são próprios”, assim o filme de
Tom Tykwer representa um cinema que já apontava para a vida cotidiana do
século XXI, onde a interação entre diferentes formas de linguagem visual
constroem uma narrativa dinâmica, angustiante e intensa.

- Considerações Finais
Corra, Lola, corra é um filme marcante na história mundial do cinema,
seja pelo seu roteiro que faz com que o espectador mergulhe na trama e corra
com a personagem, ou que este se pergunte sobre o que teria acontecido se
ele tivesse perdido a sessão de cinema para ver o filme, pois é isso que nos
perguntamos cada vez que Lola começa uma nova corrida contra o tempo.
Repleto de signos e significações, o filme é uma daquelas produções que
levam as plateias à reconhecer nas imagens cinematográficas, imagens da
vida

real,

configurando

o

cinema

como

espaço

privilegiado

de

interação/integração entre realidade e fantasia.
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O onírico e a morte: a experiência do olhar e da repetição em A
Misteriosa Morte de Pérola
Camila Vieira da SILVA (UFRJ) 1

Resumo:
Este artigo propõe uma análise fílmica do longa-metragem A Misteriosa Morte
de Pérola (2014), dirigido pelo realizador cearense Guto Parente. O estudo
procura pensar de que maneira o filme articula a relação entre o sonho e a
morte como modos de operação do medo, convocado como principal afeto que
rege as imagens e os sons do filme. O objetivo é compreender de que modo se
formaliza o jogo de olhares e as repetições nos elementos visuais e sonoros
que o filme se serve. Ao dinamizar o intervalo complexo entre o olho
adormecido e o olho morto da personagem feminina, o filme lança ao
espectador uma experiência cambiante, nebulosa, difusa, entre o onírico e a
finitude.

Palavras-chaves: sonho, olhar, repetição

Após se mudar para um casarão antigo e sombrio, uma mulher é tomada
pelo pavor e pela solidão, longe do namorado cuja imagem lhe assombra. No
decorrer de um tempo que se desdobra pesado, uma poderosa espiral do
medo contamina os planos de A Misteriosa Morte de Pérola (2014), novo
longa-metragem do cearense Guto Parente. Neste filme, o medo instaura-se
por duas chaves principais de operação: o jogo de olhares e a repetição. Longe
de buscar uma interpretação unívoca para o movimento das duas operações,
este artigo pretende compreender de que modo se formaliza uma experiência
do medo pela análise dos elementos visuais e sonoros que o filme convoca.

1. O jogo de olhares
1

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação da Escola de Comunicação da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na linha de pesquisa em Tecnologias e Estéticas da
Comunicação. Instituição financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes). Orientador: Denilson Lopes (professor-doutor da Escola de Comunicação da
UFRJ).
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Na primeira sequência do filme, o olho fechado de Pérola é filmado com
o zoom de uma câmera de vídeo. Suas pálpebras estão cerradas (Fig. 1) e ela
se encontra dormindo na cama. Quase ao final do filme, o rosto de Pérola é
novamente filmado por uma câmera de vídeo. Mas o zoom agora foca em close
o olho aberto de Pérola (Fig. 2). Ela jaz morta no piso de madeira de seu
casarão fúnebre. Em A Misteriosa Morte de Pérola, a primeira operação do
medo se coloca neste intervalo complexo entre um olho adormecido e um olho
morto. O olhar da personagem é mediado pelo sonho e pela finitude. De
imediato, o filme lança ao espectador uma experiência cambiante, nebulosa,
difusa, entre o onírico e a morte.

Fig. 1

Fig. 2

O trânsito entre as duas forças – a potência do sonho e a potência da
morte – faz proliferar o medo. Pérola transita pelas dependências do casarão,
guiada pelo abrir e pelo fechar de seu olho, que catapulta diferentes
intensidades pelas quais também somos tomados: ela adormece uma ou duas
vezes, acorda assustada outras quatro vezes, mergulha em pesadelos que
fazem seu mundo girar (como a bela imagem em 360º, que põe todo o casarão
em torvelinho, ao ruído incessante do pêndulo de um relógio de parede antigo).
Em A Misteriosa Morte de Pérola, o jogo de olhares potencializa a fronteira
intransponível entre o sonho e a morte. É notável como se estabelece uma
forte relação entre as personagens – Pérola e o namorado – e as obras de arte,
que produzem deslocamentos de sensações ao abrir rachaduras no espaçotempo do filme. O olhar para as obras de arte – as pinturas nas paredes e os
filmes na televisão – permitem a transfiguração do desejo, que é sempre
instável e processual. Aqui podemos retomar o conceito de desejo pensado por
Deleuze e Guattari, em Kafka: por uma literatura menor (1977): “O desejo
passa evidentemente por todas essas posições e esses estados, ou antes,
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segue todas essas linhas: o desejo não é forma, mas processus, processo”
(DELEUZE & GUATTARI, 1977, p. 14).
De que modo as conexões de desejo se multiplicam pelo jogo de olhares
no filme? Na primeira cena em que tal jogo acontece (Fig. 3 e 4), Pérola
observa o quadro Le déjeuner des canotiers (1881), de Pierre-Auguste Renoir.
Ao mesmo tempo em que há leveza e jovialidade no quadro do pintor
impressionista, sua composição diagonal enfatiza olhares que não se cruzam e
permite figurar a dispersão de uma cena de lazer. No filme, aquele momento de
almoço na sacada de um restaurante às margens do rio Sena no quadro de
Renoir transfigura-se na imagem registrada em vídeo de um encontro de
Pérola com seus amigos no terraço de uma casa (Fig. 5 e 6).

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

A pintura de Renoir desencadeou em Pérola a recordação de um tempo
feliz, que se tornou passado? Aquelas imagens não parecem ser meras
lembranças. Na mesma sequência, há algo que burla isso: o namorado filma o
encontro de amigos com uma câmera de vídeo (Fig. 7). Não é a memória
individual de Pérola que está em jogo ali, mas uma produção de imagens pelo
olhar de um outro – o namorado. Não podemos ver o rosto desse outro. A
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presença do namorado ausente irá retornar ao longo do filme mais como
fantasma e menos como lembrança.
O que há de fantasmagórico na figura do namorado de Pérola? Na
primeira parte do filme – “Os Fantasmas da Solidão” –, o rosto do namorado
jamais se revela por completo, nos planos diferenciados pela textura pixelada
de baixa resolução dos vídeos caseiros. A imagem do namorado é ocultada,
seja pela interposição de algum objeto (Fig. 7) ou por aparecer em forma de
sombra (Fig. 8) ou de costas para a cena (Fig. 9). Há algo de estranho neste
rosto escondido que irá se desdobrar no filme em forma de uma presença
masculina mascarada (Fig. 10), que constantemente aparece, desaparece e
reaparece no filme. O homem mascarado aproxima-se do estado do fantasma,
tal como é definido por Erick Felinto, em seu livro A Imagem Espectral (2008):
O que é um fantasma? Um evento terrível condenado a repetir-se
infindavelmente. Um instante de dor, talvez. Algo morto que parece
por momentos ainda vivo. Um sentimento suspenso no tempo, como
uma fotografia borrada (FELINTO, 2008, p. 21).

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

O fantasma é real: ele impõe sua presença oculta e paralisa quem o
observa. Podemos apontar um crescente movimento de paralisação do rosto e
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de imobilidade do olhar no filme. Se pensarmos junto com Jacques Aumont, em
Du Visage au Cinéma (1992), que o rosto é desde sempre o lugar de
efetivação do humano e porta de entrada para o sujeito, “de onde vemos e de
onde somos vistos e, por esta razão, lugar privilegiado de funções sociais –
comunicativas, intersubjetivas, expressivas, linguísticas” (AUMONT, 1992, p.
14), o que é um rosto mascarado em A Misteriosa Morte de Pérola?
O rosto no filme já não é capaz de desvelar a interioridade de um
indivíduo, seu caráter, sua personalidade ou identidade. Os personagens são
opacos e a ocultação de suas expressões já está anunciada em outro jogo de
olhares: no momento em que Pérola aguarda um telefonema e assiste ao filme
Les Yeux Sans Visage (1960), de Georges Franju. A jovem do filme de Franju
esconde o rosto com uma máscara, após ter sido desfigurada em um acidente.
Há um espelhamento entre o rosto-máscara do filme de Franju (Fig. 12) e o
rosto imóvel de Pérola (Fig. 11), que também assume uma opacidade por
sustentar um olhar paralisado, que quase não pisca.

Fig. 11

Fig. 12

O espelhamento aqui não é uma simples reprodução, mas um devir. Há
uma potência inumana que se captura no rosto de Pérola, a partir da aliança
que ela estabelece com o que vê. Já não é mais só Pérola, tampouco apenas a
moça do filme de Franju, mas uma contaminação entre os dois estados. “O
devir é uma captura, uma posse, uma mais-valia, jamais uma reprodução ou
uma

imitação”

(DELEUZE

&

GUATTARI,

1977,

p.

21).

Existe

um

atravessamento de fluxos que inventam um rosto-máscara e se vinculam ao
limite entre sonho e morte no filme.
Podemos pensar a criação do rosto-máscara em A Misteriosa Morte de
Pérola junto com o conceito de prosopopoeia, definido por Jonathan Flatley
para compreender a relação entre rosto e morte na arte. Prosopopoeia é “o
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lugar que atribui rosto, nome ou voz ao ausente, inanimado ou morto”
(FLATLEY, 1996, p. 106). Flatley argumenta que, ao mesmo tempo em que se
forja um rosto pelo artifício da máscara, existe a impossibilidade da construção
pública de uma auto-identidade. O reconhecimento de um rosto criado pelo
não-humano da máscara – que é simples reprodução do apagamento da
expressividade – é um modo de afirmação do luto.
O trabalho de arte é concebido não em relação a uma ‘pessoa real’,
mas em relação ao processo de reprodutibilidade em si. (...) A
‘pessoa’ desaparece do processo como se nunca tivesse existido
(FLATLEY, 1996, p. 109).

Inventar um rosto-máscara é uma forma de trazer à tona uma ausência,
de apontar para a desfiguração, para o desaparecimento de si e para o
anonimato. De acordo com Flatley, o retrato tem íntima relação com a máscara,
pois produz um rosto inumano que será preservado com seu semblante fixo,
imóvel. Por isso, o retrato de Santa Catarina de Alexandria (1598), do
Caravaggio, é o primeiro a ser convocado no filme, pois ali já se encontra uma
potência inumana: o olho que nunca pisca. O mesmo olhar paralisado aciona a
produção do rosto-máscara do namorado, presente na segunda parte –
intitulada “As Dobras da Morte”.

Fig. 13

Fig. 14

A exploração do rosto-máscara e sua relação com o retrato em A
Misteriosa Morte de Pérola produz uma intensidade equivalente à proliferação
de retratos na obra de Kafka, compreendidos por Deleuze e Guattari como
operadores de “um bloqueio funcional, uma neutralização do desejo
experimental” (DELEUZE & GUATTARI, 1977, p. 8). Enquadrado por uma
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moldura e interditado por sua própria forma, o retrato contamina os rostosmáscaras do filme, em que o desejo está prestes a ser bloqueado ou
neutralizado pelas distâncias entre Pérola e o namorado.
Mas há algo que vai burlar as distâncias e levar o desejo a circular e a
produzir novas zonas de intensidade. Ainda é preciso voltar ao fantasma...
Como lidar com este evento terrível que está condenado a se repetir? O que há
de temível nesta imagem espectral que se repete em “A Misteriosa Morte de
Pérola”? De que modo o fantasma pode perturbar a ordem das coisas? A
repetição pode produzir diferença?

2. Repetições
A segunda parte de A Misteriosa Morte de Pérola elabora uma inversão
ou deslocamento da ocupação dos atores nos espaços. Na primeira parte,
Pérola habita o casarão e seu namorado permanece em extracampo – como
fantasma mascarado. Na segunda parte, quem habita a casa é o namorado e
Pérola torna-se fantasma mascarada, presente nas imagens de vídeo. A
estrutura do filme se investe de um trabalho rigoroso de repetições, seja de
gestos, situações ou enquadramentos. As repetições jamais retomam o
mesmo. Elas procuram apontar para algo que difere e se transforma da
primeira para a segunda parte do filme.
Para compreender a repetição em A Misteriosa Morte de Pérola,
retomamos aqui o conceito de Gilles Deleuze da repetição atravessada pela
diferença. Em outras palavras, a diferença não é exterior à repetição: “ela é
parte integrante, parte constituinte dela, ela é a profundidade sem a qual nada
se repetiria na superfície” (DELEUZE, 1988, p. 272). A partir da hipótese
bergsoniana da coexistência de tempos, Deleuze considera a repetição não
como retomada do mesmo ou reiteração da identidade, mas como “repetição
de totalidades que coexistem em diferentes níveis ou graus” (DELEUZE, 1988,
p. 273). A coexistência destas totalidades que variam em níveis e graus pela
repetição é o segundo modo de operação do medo em A Misteriosa Morte de
Pérola.
No início deste artigo, tratamos da primeira repetição do filme que se faz
pela diferença: o close do olho de Pérola em situações distintas. A primeira
imagem é do olho fechado de Pérola, logo no início do filme. A segunda
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imagem é do olho aberto, no final do longa-metragem. Imagem do sonho e
imagem da morte: as duas experiências coexistem no filme por meio do
complexo jogo de olhares que investigamos na primeira parte deste trabalho.
Além da visão, outros sentidos são convocados ao longo da narrativa e
proliferam repetições para ativar distintos graus do medo. A audição é
estimulada pelos constantes distúrbios sonoros: a intensidade dos passos fora
de campo, o toque da campainha, o ranger das portas se abrindo e se
fechando, o tilintar das chaves, o barulho do despertador, o tique-taque do
relógio. Mas é preciso ir além dos dispositivos sonoros que tanto suscitam as
forças do imaginário, presentes nos contos de Kafka, especialmente em seu
labiríntico “A Construção”. Há também outros sentidos que operam o medo em
“A Misteriosa Morte de Pérola”: o olfato e o tato.
Quando o namorado de Pérola entra no casarão na segunda parte do
filme, a primeira relação que ele estabelece é com o colchão (Fig. 16), em que
Pérola descansava na primeira parte do filme (Fig. 15). Pelo tato e pelo olfato,
ele sente a presença ausente de Pérola. Ele toca e cheira a colcha da cama,
perscrutando vestígios da amada que já não se encontra ali. Ele afunda o
rosto, embriagado por aquele território afetivo.

Fig. 15

Fig. 16

Outra repetição potencializa o sentido tátil na encenação do filme. Na
primeira parte, Pérola apoia sua mão sobre a imagem pictórica da figura
feminina que ela reproduz em desenho (Fig. 17). Na segunda, o namorado toca
o piso de madeira, onde Pérola foi encontrada morta (Fig. 18). Trata-se da
repetição de um gesto: a mão espalmada em contato com uma superfície. A
leveza da mão de Pérola abre conexão com o gesto pesado da mão do
namorado, diante da ausência da figura feminina. As veias da mão dele pulsam
na pressão contra o solo.
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Fig. 17

Fig. 18

O sentido tátil não é garantia de conforto, nem traz um porto seguro. Ele
é o operador do corte, da cisão, de uma cesura, de um golpe, condenado a se
repetir. Ele também abre passagem para um instante doloroso que perturba:
faz sangrar da mão de Pérola (Fig. 19) à mão do namorado (Fig. 20). Corte e
fluxo são indissociáveis, como é também para Deleuze e Guattari em O AntiÉdipo (1976): o fluxo é sempre interceptado pelo corte, que por sua vez
também é produção. Cortar não é oposto de escorrer. A produção do desejo se
dá pelo acoplamento fluxo-corte. “O desejo faz escorrer, escoa e corta”
(DELEUZE & GUATTARI, 1976, p. 11). Em A Misteriosa Morte de Pérola, o
sangue que pulsa intensamente nas veias é também o sangue que jorra da
mão.

Fig. 19

Fig. 20

O contato entre superfícies torna possível o contágio no filme. Diferentes
texturas servem de modos de interceptação, de bloqueio: a cortina e a grade
na porta são obstáculos entre o fantasma mascarado e Pérola (Fig. 21); a
imagem videográfica do monitor da TV se interpõe entre o namorado e Pérola
mascarada (Fig. 22).
Na primeira parte do filme, Pérola não quer ver o outro: ela tranca as
portas, fecha as janelas, cobre as frestas com cortinas. Sua mão espalmada
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sobre o portão é um gesto de medo – uma confusão entre um “basta” e um “me
entrego”. Na segunda parte do filme, o namorado quer ver Pérola: ele filma
todos os cômodos vazios da casa, onde ela esteve; ele insiste em rever as
imagens gravadas, até encontrar nelas a imagem da amada mascarada. Sua
mão espalmada sobre o monitor é um gesto de obsessão – outra confusão
entre um “te quero” e um “me entrego”.

Fig. 21

Fig. 22

A mão espalmada já está ali no quadro L'Oiseau Mort (1759), de JeanBaptiste Greuze, que aparece como referência no filme: a relação de uma
menina com um pássaro morto. As duas mãos gesticulam de modos distintos
na pintura: há o gesto da mão que toca o pássaro e o gesto da outra mão que
se retrai. Medo e obsessão são os afetos de uma entrega, relacionada à morte,
à perda. No filme, Pérola jaz com o rosto sangrando no chão; o namorado
tomba com o golpe de faca no peito. No enfrentamento de potências diabólicas
e sinistras, a relação-limite se extrapola, se desmesura e rompe a barreira do
sonho e da morte.
No encontro entre medo e obsessão, sonho e morte, ele e ela se
abraçam e dançam. Eles giram e a câmera gira. No início, as ondas do mar se
agitam e quebram na praia; ao final, as ondas se revertem. Começo e fim se
confundem e o tempo é um emaranhado selvagem. O mundo todo se põe em
movimento.
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O real e a fantasia em Vous n’avez encore rien vu, de Alain
Resnais
Desiree Bueno TIBÚRCIO (UEL) 1
Resumo:
Vous n’avez encore rien vu (2012), filme de Alain Resnais, dialoga com duas
peças de Jean Anouilh: Cher Antoine ou l’Amour raté (1969) fornece o
argumento da película – a leitura do testamento do dramaturgo fictício Antoine
d’Anthac, pretenso autor de Eurydice, escrita de fato por Anouilh em 1942 – e
Eurydice, reescritura do mito de Orfeu, é encenada por três gerações de
atores: os mais novos integram a Compagnie de la Colombe e sua encenação
é exibida em vídeo para as duas gerações mais velhas, que, diante da nova
encenação,

como em um processo de rememoração, passam a atuar

simultaneamente ao vídeo, como se experimentassem um estado de vigília, em
transe como sonâmbulos (RESNAIS, 2012). As duas gerações mais velhas
contam ainda com o diferencial de serem personagens identificadas com os
nomes próprios dos atores que as representam, numa mescla entre real e
fantasia, dicotomia recorrente na obra. Nesta comunicação, propomos analisar
a fusão entre o real e a fantasia na película, e o estado de vigília que colabora
para a encenação de Eurydice.

Palavras-chaves: imagem, cinema, Alain Resnais, Jean Anouilh.
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1. Introdução
O filme Vous n’avez encore rien vu (2012) de Alain Resnais é resultado
da união entre as peças Cher Antoine ou l’Amour raté (1969) e Eurydice (1942)
de Jean Anouilh. Da primeira, Resnais utiliza a leitura do testamento da
personagem Antoine d’Anthac, fictício dramaturgo francês, e a segunda é
reiteradamente encenada na película. Para a leitura do testamento, na peça,
são convocadas tanto pessoas importantes da vida pessoal de Antoine, quanto
aquelas de seu meio profissional: o teatro. Na película, as personagens
convocadas para a leitura resumem-se apenas aos atores que trabalharam em
duas diferentes montagens da peça Eurydice, que aqui passa a ser de autoria
de Antoine, protagonista fictício de Cher Antoine ou l’Amour raté, de Anouilh.
Em Vous n’avez encore rien vu o inusitado testamento é apresentado na
mansão do falecido dramaturgo, mas, em vez de uma leitura convencional, o
próprio Antoine aparece por meio de uma gravação em vídeo e propõe que
eles avaliem a possibilidade de uma terceira montagem de Eurydice, agora
realizada pela jovem Compagnie de la Colombe. A peça é uma releitura do
mito grego de Orfeu e Eurídice levada para o contexto moderno: “a ação ocorre
no modelo da tragédia grega: em vinte e quatro horas, as personagens se
encontram, se amam, são separadas pela morte, têm uma nova chance e se
perdem para sempre” 2 (VISDEI, 2010, p. 93-94, tradução nossa).
Assim como o testamento de Antoine, a montagem de Eurydice em Vous
n’avez encore rien vu também é transmitida por meio de uma gravação fílmica
a que as personagens assistem. No decorrer da exibição em vídeo, as duas
gerações de atores mais velhos interpretam a peça simultaneamente à
encenação da Compagnie de la Colombe.
Ao fim da encenação de Eurydice em vídeo, os atores convocados por
Antoine voltam aos seus lugares como plateia e o dramaturgo, até então
falecido, entra em cena e revela que sua morte era uma farsa, cuja real
intenção foi reunir seus antigos atores para encenar a peça mais uma vez. Há
de se ressaltar que a farsa de Antoine ocorre somente no filme de Resnais,
visto que em Anouilh sua morte é real e o dramaturgo só entra em cena por

2

“l’action se déroule sur le modèle de la tragédie grecque: en vingt-quatre heures, les
personnages se rencontrent, s'aiment, sont séparés par la mort, ont une nouvelle chance et se
perdent pour toujours.” (VISDEI, 2010, p. 93–94)
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meio de um flash-back 3. Vous n'avez encore rien vu termina com a encenação
de Eurydice, após o enterro de Antoine, que se suicida.
2. O estado de vigília e o real e a fantasia em Vous n’avez encore rien
vu
Ao encenar Vous n’avez encore rien vu, Resnais trabalha com um
estado de vigília que permeia toda a película e é evocado logo nas cenas
iniciais da obra, em que cada uma das personagens que atuaram em Eurydice
no passado recebem uma ligação sobre o falecimento do fictício dramaturgo.
Essa ligação se repete cada vez que uma personagem atende ao telefone,
assim, a cada telefonema a voz de Andrzej Seweryn 4 ressoa repetidamente
como se fosse um mantra que contribui para criar esse efeito de transe, que
culminará com a tripla encenação de Eurydice.
O estado de vigília por sua vez colabora para a mescla entre a realidade
e a fantasia, dicotomia recorrente na obra de Resnais, a começar pelas peças
que compõem a película: Eurydice, de autoria de Anouilh, em Vous n’avez
encore rien vu passa a ser de Antoine, protagonista fictício também de Anouilh,
em Cher Antoine ou l’Amour raté. Além disso, em Resnais as personagens
convocadas para a leitura do testamento de Antoine contam ainda com o
diferencial de serem baseadas em seus atores reais, que incorporam a si
mesmos na ficção e levam para o filme seus nomes próprios e profissões,
fundindo a realidade de suas vidas com a fantasia do cinema.
Assim sendo, o ator Lambert Wilson, por exemplo, interpreta uma
personagem que também é ator e se chama igualmente Lambert Wilson, tal
como ocorre com todos os demais atores que incorporam as personagens
convocadas para o testamento de Antoine. Esse recurso utilizado pelo cineasta
resulta em um efeito semelhante ao do paradoxo, figura de linguagem que
expressa uma ideia que foge da lógica, uma proposição inicialmente falsa ou
impossível, mas que no contexto poético torna-se possível e verdadeira.
Temos então atores que, pela lógica, interpretam personagens, ou seja,
criações fictícias que por mais próximas que sejam de pessoas reais, por mais
verossímeis, ainda são criações, seres fictícios (CANDIDO, 2004, p. 55). No
3

“Termo em inglês para uma cena ou um motivo dentro de uma peça [...] que remete a um
episódio anterior àquele que acaba de ser evocado.” (PAVIS, 2011, p. 170).
4
Ator que interpreta Marcellin, mordomo de Antoine.
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entanto, esses atores interpretam a si mesmos e um ator que tem a si mesmo
como personagem é um fenômeno intrigante, beirando ao paradoxal, sendo
assim, estariam os atores interpretando uma representação de si mesmos, ou
estariam eles interpretando uma representação de si mesmos enquanto atores
que encenam uma peça?
A fusão entre a fantasia e o real é ainda mais evidente com as
encenações de Eurydice, que se iniciam com a atuação pela Compagnie de la
Colombe em uma gravação em vídeo, seguida pelas duas gerações mais
velhas de atores convocados para a leitura de testamento de Antoine, que a
princípio apenas assistem à Eurydice da companhia. Nesse sentido, os que
assistem experimentam um processo de rememoração, recordando-se de suas
atuações passadas e, como sonâmbulos, começam a gradualmente encenar
simultaneamente à Compagnie de la Colombe, mesclando a realidade deles
enquanto plateia da companhia com a fantasia de estarem atuando Eurydice.
Inicialmente, as duas gerações de atores da plateia apenas repetem o
texto encenado em vídeo, reforçando o mecanismo da repetição que mais uma
vez ecoa como um mantra. Assim, gradualmente, as três encenações vão se
fundindo em uma única encenação por meio de diferentes vozes, fundindo
igualmente realidade com fantasia.
Fato curioso é que as personagens continuam sentadas em suas
poltronas assistindo à Eurydice da Compagnie de la Colombe, ignorando a
interação dos colegas com a encenação da companhia. Isso ocorre porque,
enquanto espectadoras, elas se encontram no plano da realidade, diferente
daquilo que é projetado na tela. É neste sentido que Bergson (2006, p. 109)
nos ajuda a distinguir a realidade da fantasia presente em Vous n’avez encore
rien vu:
A realidade, tal como a percebemos diretamente, é um pleno que não
cessa de se inflar e que ignora o vazio. Tem extensão, assim como
tem duração; mas essa extensão concreta não é o espaço infinito e
infinitamente divisível com que a inteligência se brinda como um
terreno no qual construir.

Ou seja, as personagens que estão no plano da realidade (fílmica),
estabelecidas num tempo-espaço em que se localiza a ação central do filme,
contrastam, ao menos inicialmente, com os espaços da encenação – que,
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aliás, se desdobram desse primeiro tempo-espaço. O plano da fantasia é
evocado por meio das lembranças de suas atuações passadas, que as
transportam para o universo de Eurydice, instaurando um espaço de trânsito
entre a realidade de personagens do primeiro plano da ação (atores reunidos
para a leitura de um testamento) e atores em pleno exercício da profissão. A
construção da imagem no cinema permite que, ao lado do espaço-tempo do
primeiro plano da ação instaurem-se outros espaços-tempos correspondentes
à ação da peça Eurydice. Essa atmosfera só é quebrada com a atuação de
Jean-NoëlBrouté 5, conforme nos mostra a sequência de frames:

Figura 1 – Mathias, por Vladimir Consigny. Resnais (2012)

Figura 2 – Mathias, por Jean-NoëlBrouté. Resnais (2012)

5

Ator que interpreta ele mesmo, como ator convocado para a leitura do testamento de Antoine
e a personagem Mathias de Eurydice.
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Figura 3 – Jean-NoëlBrouté, por Jean-NoëlBrouté. Resnais (2012)

O primeiro fragmento (Figura 1) traz a entrada de Mathias 6 pela
Compagnie de la Colombe, cena já encenada no passado por JeanNoëlBrouté, que está no plano da realidade como espectador. Ao assisti-la, a
personagem é tomada por lembranças e sai subitamente de seu papel de
espectador do vídeo e se levanta de sua poltrona incorporando Mathias,
conforme se vê na Figura 2. Sua encenação abrupta rompe o limiar entre o
plano da realidade e o plano da fantasia e as personagens espectadoras no
plano da realidade o notam; ao perceber ser observada pelos companheiros de
plateia, ela sai de seu estado sonambúlico, recompondo-se “como que
encabulado por sua espontaneidade” (PASCOLATI, 2013, p. 67) e retornando
para a realidade, saindo do estado de vigília (Figura 3).
A fusão entre a realidade e a fantasia se dá de forma gradual, da mesma
forma como ocorre com a fusão entre as diferentes encenações. Nesse
sentido, conforme os atores da plateia enveredam pelo plano da ficção, a vigília
se torna mais evidente e para provocar esse estado de transe, Resnais recorre
a elementos como a música: “[...] eu queria que a música provocasse o
equivalente da hipnose no qual os convidados de Antoine são imersos pelas
lembranças que os afetam” 7 (RESNAIS, 2012, p.6). Assim, segundo o cineasta,
a música vem como um elemento hipnótico, que colabora para a imersão das
personagens em suas lembranças.
Além disso, “a música, sozinha, cria mundos virtuais, quadros
emocionais para o resto da representação” (PAVIS, 2011, p. 256), ou seja, a
6

Interpretado por Vladimir Consigny.
“Je voulais que la musique donne l’équivalent de l’hypnose dans laquelle les invités
d’Antoine sont plongés par les souvenirs qui les assaillent” (RESNAIS, 2012, p.6).
7
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música colabora para despertar o emocional, já evocado por meio da memória
das personagens e, assim, criar o mundo de Eurydice no interior da mansão de
Antoine. Da mesma maneira que a música, a luz vem se somar para a
produção desse sentido, pois a iluminação em Vous n’avez encore rien vu
evoca uma atmosfera de magia, que provoca um estado de transe nos atores
que, como sonâmbulos, representam Eurydice simultaneamente à Compagnie
de la Colombe.
A iluminação na película foge do realismo, pois além de sua função
hipnótica, há de se considerar ainda que o cineasta procura construir um painel
do universo teatral no cinema. Podemos destacar, então, o uso de uma
iluminação tipicamente cênica na criação imagética de Vous n’avez encore rien
vu, visto que, segundo Pavis (2011, p. 201-203), a luz no teatro vai além da
função de iluminar ou decorar o espetáculo: ela colabora para produzir sentido
para a cena, desempenhando uma “função quase metafísica” no espetáculo.
Resnais recupera a dramaticidade de uma luz teatral, fugindo da luz
cinematográfica, comumente mais realista, conforme é perceptível no seguinte
fragmento:

Figura 4 – Orphée e Eurydice, Resnais (2012)

Do frame acima podemos destacar a plasticidade teatral da luz, que
ilumina apenas o casal, focando-os no primeiro plano, enquanto as demais
personagens e o cenário permanecem ocultos pela escuridão. Além disso, a
luz incide de cima, do local em que estariam posicionadas as varas de luzes
presentes nos palcos, remetendo mais uma vez ao espaço cênico, no qual,
segundo Pavis (2012, p. 201-201), “o trabalho da iluminação não é iluminar um
espaço escuro, mas, sim, criar a partir da luz”.
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Nesse sentido, Resnais não utiliza a iluminação apenas para iluminar a
cena; ele se apropria desse recurso como um elemento capaz de criar poesia.
A luz colabora para evocar um estado sonambúlico nas personagens, que por
meio desse estado de vigília adentram no plano da fantasia de Eurydice.
Assim, timidamente, os atores sentados na plateia começam a interagir com os
atores na tela, como se eles estivessem ali, atuando de corpo presente na
mansão de Antoine:

Figura 5 – Casal na tela e Orphées na plateia, Resnais (2012)

Esta cena traz a objetiva em um plano aberto e evidencia os
espectadores da Eurydice da tela. Pierre Arditi e Lambert Wilson, ambos
incorporando Orhpée durante o estado de transe, atuam interagindo
diretamente com a encenação da Compagnie de la Colombe. O peculiar aqui é
que o casal exibido em vídeo atua olhando para fora da tela, dialogando com
os Orphées da plateia:
As personagens da tela estão surpresas pela audácia de Orfeu, não
pelo fato de dialogarem com alguém que está em outro espaço-tempo
que não o da representação vivida por eles. Esse desconforto é
reservado ao espectador do filme de Resnais (PASCOLATI, 2013,
p.67).

Nesse sentido, a expressão de surpresa do casal na tela se funde
perfeitamente com a atuação imagética dos Orphées da plateia. E assim, mais
uma vez Resnais provoca o espectador de Vous n’avez encore rien vu, título
por si só provocativo, cuja tradução diz: Vocês ainda não viram nada. Assim,
conforme a análise mostrou, a película foge do senso comum por meio de
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personagens sonambúlicos, que vagam entre diferentes planos, cuja realidade
se dilui em meio à fantasia e vice-versa.
Na análise das confluências entre real e fantasia em Vous n’avez encore
rien vu, percebemos que a dicotomia permeia toda a obra e sua presença se
deve principalmente ao estado de vigília experimentado pelos atores
convocados para a leitura de testamento de Antoine. Esse estado alterado é
provocado pela união de recursos tais como a música, a iluminação e a
repetição que funciona como um mantra, elementos que, aliados à memória
dos atores/personagens, transpõem-nos para esse universo onírico.
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O cinema menor de Alberto Cavalcanti
Silvio Demétrio (UEL)

Embora fosse brasileiro, o cineasta Alberto Cavalcanti
costuma ser apontado em várias obras como representante do
cinema britânico e em outras como referência da vanguarda
francesa com seu “Rien Que Les Heures”, de 1926. Discípulo de
L’Herbier, Cavalcanti é um diretor poliédrico, transitando por
gêneros e momentos marcadamente distintos em sua produção. A
proposta dessa comunicação é desenvolver uma leitura da
produção de Cavalcanti a partir de um paralelo com a leitura que
Deleuze e Guattari fazem da condição de Kafka frente à literatura.
De acordo com essa referência, Kafka foi responsável pela criação
de um estilo radicalmente singular e que só figura num cânone por
uma via negativa.
A literatura de Kafka seria uma literatura menor. Uma
literatura de pária. Uma construção de um outsider que transita por
vários registros de linguagem e os embaralha para construir sua
linha de fuga, sua singularidade. Seu estilo. Partimos do
pressuposto que a condição de Alberto Cavalcanti pode ser
entendida dentro do mesmo âmbito do conceito de Deleuze e
Guattari aplicado ao cinema. A obra de Cavalcanti se constitui
nesse sentido como a concretização de um “cinema menor”. Dar
consistência a esse conceito deslocado para o campo do cinema é
o propósito maior que norteia o presente texto. Nem brasileiro, nem
francês, nem britânico. Cavalcanti é a expressão de um devir menor
que atravessa a história do cinema.
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Trajetória
O nome de Alberto Cavalcanti sempre foi cercado de uma
aura outsider, algo como “o cineasta brasileiro que o Brasil e o
mundo desconhecem”. Existem vários motivos de ordem histórica
mesmo que contribuem para essa condição. A trajetória do cineasta
é marcada por uma desterritorialização constante e que se
manifesta em momentos cruciais de sua obra. Persiste em torno de
sua figura um silêncio reverente que mantém sua obra como um
tesouro escondido. Isto se dá tanto num contexto brasileiro como
também na França e Inglaterra, haja visto o artigo assinado por
Kevin Jackson e publicado no britânico The Guardian em 3 de julho
de 2010. “Our debt to Alberto Cavalcanti” 1 fala exatamente de como
o cineasta é sempre citado em qualquer compêndio de história do
cinema e, ao mesmo tempo, é relativamente desconhecido do
grande público.
No contexto brasileiro isso se deve em grande parte ao
naufrágio do projeto de Cavalcanti como produtor executivo à frente
da Vera Cruz. Antes disso, Cavalcanti havia se projetado no cinema
europeu. Carioca de nascimento, foi para Suíça para estudar
arquitetura e muito cedo envolveu-se com o cinema, tornando-se
set-designer de alguns filmes do francês Marcel L’Herbier. Em 1926
entra para a história das vanguardas no cinema com o seu Rien
Que Les Heures – filme cujo experimentalismo se vale de uma
câmera benjaminiana flanando por Paris atrás da idéia de que, se
não fossem os monumentos, todas as cidades seriam iguais.
Os anos seguintes serão decisivos, quando Cavalcanti se
muda com a família para a Inglaterra. Nesse momento Cavalcanti
1

http://www.theguardian.com/culture/2010/jul/03/alberto-cavalcanti-film-director-ealing
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vai participar do documentarismo britânico e depois também
passará pela Ealing Studios, momento no qual dirigiu talvez seu
trabalho mais conhecido, o episódio do ventríloquo na produção
coletiva de Dead of The Night, de 1945.
Sua filmografia na Inglaterra se mantém até o final da década
de 40, quando então Cavalcanti recebe o convite para assumir a
frente da Vera Cruz. Quem o convidou foi Assis Cahteaubriand.
Cicilo Matarazo também tinha acabado de construir o museu de arte
moderna e aproveitou para que Cavalcanti o inaugurasse com uma
série de palestras. A experiência de Cavalcanti na Vera Cruz vai ser
um grande trauma para o cineasta.
Cavalcanti vai marcar sua volta à Europa em 1955 assinando
a direção de uma adaptação para o cinema de uma peça de Bertold
Brecht: Herr Puntila und Sein Knecht Matti. Em 1967 aceita rodar
um documentário sobre Theodore Herzl, considerado um dos
fundadores do sionismo contemporâneo em Israel - decisão que
faz recair sobre si duras críticas. Cavalcanti vinha de um grande
equívoco em sua carreira, The Monster of Highgate Ponds, uma
produção voltada para o público infantil produzida em 1960 e que foi
um fracasso total. Depois de sua passagem pela Vera Cruz,
Cavalcanti nunca mais conseguiu se recuperar plenamente e as
dificuldades financeiras em sua vida certamente pesaram em todas
essas decisões nessa última fase de sua filmografia.
Cavalcanti estava morando na França quando faleceu em
1982. Sua filmografia é muito mais extensa do que a que aqui foi
apresentada de forma sumária por necessidade de concisão. Um
estudo exaustivo dessa filmografia foi feito pelo pesquisador
britânico Ian Aitken, que percorreu em seu “Alberto Cavalcanti –
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Realism,

Surrealism

and

Nacional

Cinemas”

desde

suas

participações na cenografia dos filmes de L’Herbier até o último
filme dirigido por ele – um documentário realizado em 1976 e que
tinha como tema exatamente uma revisão de sua própria obra: “Um
Homem e o Cinema”, produzido por Jom Tob Azulay. Outro trabalho
digno de nota é o que foi realizado por Lorenzo Pellizzari e Claudio
Valentinetti que reúne uma série de documentos e de textos sobre e
do próprio Cavalcanti sobre os principais momentos e dilemas de
sua trajetória cinematográfica.
A parte essas obras dedicadas ao cineasta que são mais
conhecidas, seus filmes aparecem como tema de algumas teses e
dissertações acadêmicas, contudo, em comparação com outros
nomes do cinema nacional como Glauber Rocha ou mesmo Nelson
Pereira dos Santos, é um fato a grande lacuna que ainda subsiste
em relação à assimilação de Cavalcanti como uma referência na
história do cinema brasileiro.
Isto se deve em parte a realização de sua filmografia ser
majoritariamente estrangeira, com sua primeira fase ligada à
vanguarda francesa e depois quando Cavalcanti vai trabalhar com
John Grierson e os documentaristas britânicos a partir de 1934 na
EMB Film Unit e na GPO Film Unit – logo depois vai dirigir filmes
de ficção na Ealing Studios. Cavalcanti era visto como um brasileiro
pelos franceses, como francês pelos britânicos e como europeu
pelos brasileiros. Um dos ataques mais contundentes que seu nome
sofreu no Brasil foi toda a articulação movida por Franco Zampari
para que ele deixasse seu cargo como produtor executivo na Vera
Cruz. Sob a mira implacável de Glauber Rocha num de seus
ensaios dedicado a passagem de Cavalcanti pela Vera Cruz, o
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enfant terrible do Cinema Novo vai afirmar a propósito de Canto do
Mar (rodado em 1953 em Recife): “de um ponto de vista formativo
para o cinema brasileiro, é um destes enganos que devem ser
estudados a fim de que não se repitam” 2. Glauber considera
Cavalcanti como um cineasta ultrapassado e, com a ascensão do
Cinema Novo, principalmente como parâmetro crítico para as
produções nacionais, seu nome vai ser elidido mais uma vez. Dessa
maneira, a filmografia de Cavalcanti se constitui como um
documento de uma sensibilidade nômade, fluída e que, por conta
dessa mesma singularidade, ficou à margem por não se deixar
apreender pelas fronteiras restritas dos projetos de cinemas
nacionais, seja o cinema britânico ou o brasileiro. É exatamente
essa característica que acreditamos permitir uma abordagem de
seus filmes como o exemplo da construção de um “cinema menor”.
O nome de Cavalcanti é reconhecido como par dos grandes
mestres da imagem movente, de Eisenstein e Vertov a Buñuel e
Grierson. No entanto, sua presença entre esses nomes demonstra
algo de não necessariamente congruente. Se o mencionamos em
relação a movimentos e filmografias é sempre como um elemento
que se afirma por sua potência de diferenciação. Por jamais se
permitir enquadrar por escolas, movimentos ou pela ideia de uma
identidade nacional, Cavalcanti embaralhou todos os elementos
destes registros e codificações, constituindo-se como um ser
mercurial que transita tanto pela ficção quanto pelo documentário,
assim como também pelo naturalismo regionalista e pelo mais
ousado experimentalismo de vanguarda.

In PELLIZZARI, Lorenzo e VALENTINETTI, Claudio M. Alberto Cavalcanti. São Paulo, Instituto Lina Bo e P.
M. Bardi, 1995. P.311.

2
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É por essa démarche intersticial que podemos nos aproximar
de sua filmografia como sendo um rizoma. Como Deleuze e
Guattari definem, “há o melhor e o pior num rizoma”. Vamos eleger
então como objeto de análise o filme “O Canto do Mar” – aquele
que Glauber Rocha considerava como um erro a não ser repetido e
que Ian Aitken coloca como uma obra prima de Cavalcanti. Mas
antes disso vamos nos apropriar do conceito de rizoma e de sua
relação com um modo menor na literatura de Kafka para daí o
deslocarmos para o caso de Cavalcanti como exemplo de um
“cinema menor”.

Rizoma

No desenvolvimento da obra conjunta de Gilles Deleuze e
Félix Guattari existe uma relação fundamental entre o conceito
filosófico de rizoma e seu desdobramento estético no conceito de
literatura menor. Na botânica um rizoma é um elemento
intermediário

–

nem

caule,

nem

raizmas

uma

formação

intermediária pela qual uma planta prolifera. Tubérculos são
rizomas. Essa alusão a um elemento da botânica marca o caráter
anti-genealógico da filosofia de Deleuze e Guattari. A dupla de
pensadores franceses queria evitar as oposições binárias do
estruturalismo e recorreu a esse conceito para assim garanti-lo. É
assim que o conceito de rizoma aparece pela primeira vez
enunciado em O Anti Édipo:
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“Cada cadeia captura fragmentos de outras cadeias
de que tira uma mais-valia, como o código da orquídea
‘tira’ a figura de uma vespa: fenômeno de mais-valia de
código.” 3

Um rizoma e uma série a-paralela entre dois códigos de
natureza distinta que entram em composição (agenciamento) e
assim proliferam tal como acontece num fenômeno de simbiose na
natureza. O exemplo dado por Deleuze e Guattari é o que acontece
entre uma espécie de orquídea e a vespa – um determinado detalhe
de um elemento da flor é percebido pelo inseto como o órgão
reprodutor de outra vespa. Acontecem então as “bodas contra a
natureza”. Ao copular com a imagem reproduzida pela flor a vespa
acaba participando do processo de polinização da orquídea. Para
Deleuze e Guattari isso é o que acontece em momentos de criação
e, para esses autores, o ato criativo é pensamento. Pensa-se por
funções nas ciências, por conceitos na filosofia e por agregados
sensíveis nas artes 4. A arte, assim como todo pensamento, é uma
conquista de uma potência criativa que dá vez a algo inaudito por
conseguir fazer com que o código de um determinado elemento que
a constitui se deixe capturar pelo código de outro elemento
expressivo.
É na segunda obra em parceria com Guattari que Deleuze vai
aplicar esse conceito sobre uma obra literária que ambos acreditam
figurar como um exemplo do que se constitui como rizoma, como
fenômeno de captura de código. Em “Kafka – Por uma Literatura
DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Felix. O Anti-Édipo. Rio de Janeiro, Imago, 1972. P.57.
Essa concepção do pensamento numa relação horizontal entre as artes, a filosofia e as ciências é
desenvolvida na última obra conjunta de Deleuze e Guattari, “O que é a Filosofia”.

3
4
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Menor”, Deleuze e Guattari começam por desenvolver uma leitura
do universo criativo do escritor tomando-o como um fenômeno
rizomático. Kafka é um ser intersticial. Judeu e tcheco, Kafka se vê
obrigado a conviver com diferentes registros lingüísticos em sua
vida. Sua formação lhe inscreve na dimensão cultural do hebraico
como língua sagrada,mas ao mesmo tempo tem que conviver com
o alemão enquanto obrigação no mundo do trabalho e da
burocracia, paulatinamente nas ruas e tavernas se fala o tcheco e o
iídiche (uma mistura de alemão arcaico e o hebraico). Kafka se
instala simultaneamente em todos esses registros lingüísticos e ao
mesmo tempo em nenhum deles especificamente. Para poder
publicar ele se vê obrigado a escrever em alemão, mas sob sua
pena essa língua vai se deixar capturar pela gravidade dos outros
registros

e

assim

Kafka

vai

construir

pra

si

uma

“toca”

absolutamente singular. O rigor estrutural da língua alemã vai
passar a dar guarida a um processo de experimentação como
nunca se viu. Kafka tira o alemão “dos trilhos”. O desterritorializa. O
alemão de suas criações range como que escrito numa língua
estrangeira. O castelo literário que Kafka constrói se edifica não
sobre uma identidade com raízes numa origem histórica ou cultural,
mas sobre o esteio de uma singularidade radical que só se atinge
mediante um ato radical de criação.
É quando se verifica essa condição estrangeira dentro de um
código maior que se dá então o que Deleuze e Guattari chamam de
“literatura menor”. Não uma literatura de gueto, fechada dentro da
reiteração de mitos fundadores e genealogias de toda espécie. Uma
literatura menor é sempre um rizoma. Jamais as raízes de uma
identidade, mas uma desterritorialização que prolifera em todas as
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direções. Uma literatura menor é a que é conquistada por um pária
dentro de um código maior, instituído, dominante.
As características fundamentais de uma literatura menor para
Deleuze e Guattari são três. Em primeiro lugar existe um forte
coeficiente de desterritorialização – a condição de pária, de não
pertencimento ao instituído e dominante num determinado contexto
de codificações. Em segundo lugar tudo numa literatura menor é
imediatamente político: “A literatura menor é totalmente diferente:
seu espaço exíguo faz com que cada caso individual seja
imediatamente ligado à política.” 5 Por fim, uma literatura menor é
aquela na qual, em função das duas primeiras características aqui
já colocadas, tudo passa a ter um valor coletivo, mesmo que
potencialmente. Se o artista rompe com o que é instituído pela
comunidade, o comum, ele mesmo assim se dirige a um “povo que
virá”, num sentido nietzschiano. Seu endereçamento é o devir
histórico através da potência criadora.
Da literatura para o cinema, é nesse sentido que entendemos
a obra de Alberto Cavalcanti como expressão dessa “minoridade”
brasileira. Um outro momento da obra de Deleuze renderia uma
abordagem pautada muito mais por uma classificação dos tipos de
imagens que povoam os filmes de Cavalcanti – seus dois volumes
dedicados ao cinema e que foram escritos depois de Mille Plateaux.
Guardadas as diferenças culturais, históricas e políticas, a condição
de Cavalcanti em relação ao cinema pode ser entendida

certa

medida como a de Kafka em relação à literatura. Uma relação que
instaura um devir menor pelo qual a condição de estrangeiro é
DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Felix. Kafka – Por uma literatura menor. Rio de Janeiro, Imago,
1977. P. 26.

5
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assim como a do andarilho para Nietzsche no último aforismo que
fecha seu Humano, Demasiado Humano:
“Quem alcançou em alguma medida a liberdade da
razão, não pode se sentir mais que um andarilho sobre a
Terra — e não um viajante que se dirige a uma meta final:
pois esta não existe. Mas ele observará e terá olhos
abertos para tudo quanto realmente sucede no mundo; por
isso não pode atrelar o coração com muita firmeza a nada
em particular; nele deve existir algo de errante, que tenha
alegria na mudança e na passagem” 6.
É no plano desse deslocamento da esquizoanálise que
Deleuze e Guattari fazem incidir sobre a literatura de Kafka que
acreditamos ser possível cartografar o cinema de Cavalcanti. A
potência de uma filmografia que se consagrou ao mesmo tempo
que se tornou imperceptível no silêncio que a circunscreve.

Cinema menor

Em termos musicais, o modo menor de uma escala ou de um
acorde caracteriza-se pela supressão de um semitom em relação
ao intervalo da terça que o define. Harmonicamente esse
decréscimo instaura uma sonoridade que se resolve dentro do
regime tonal, mas cuja estesia não necessariamente se estabiliza
como esse mesmo tom se resolveria no equilíbrio fechado do modo
NIETZSCHE, Friedrich. Humano, demasiado Humano. São Paulo, Companhia das Letras, 2000.
p. 171

6
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maior. Um tom menor produz algo da ordem da dissimetria, da
diferença, do mistério, do devir. Deleuze e Guattari recorrem a esse
elemento musical para caracterizar a obra de Kafka como uma
“literatura menor”. Uma literatura que estabelece uma relação
problemática com o cânone. Resolve-se nele não por coincidir tal
qual uma cópia em relação a um modelo. O menor é uma cópia
sem modelo. Um simulacro. Uma força que se instala dentro de
uma literatura canônica e a desterritorializa. Kafka é um judeu,
tcheco que escreve em alemão – língua comercial daquela região
naquele momento. O menor é o uso de uma linguagem que a torna
a expressão de um pária. A não identidade daquele que não
pertence. Estrangeiro em sua terra natal. Uma inflexão clandestina
do nativo. O eu que é um outro.
Da literatura para a grande tela, o conceito de “menor” é
desdobrado por Bill Marshall para dar conta do cinema produzido
em Quebec. É da própria condição problemática de quem se
expressa num contexto dado pela língua francesa, mas de dentro
de toda uma identidade anglófona do Canadá e sua relação com o
continente americano, que a cultura local se constitui. Condição
tipicamente configurada pelo paradigma do pós-colonialismo.
Marshall propõe então um deslocamento e uma apropriação do
conceito de Deleuze e Guattari para utilizá-lo na perspectiva do
documentarista de Quebec, Pierre Perrault:
“As with the (other) Third World filmmakers he
examines, such as OusmaneSembene and Glauber
Rocha, Deleuze sees Pour la suite du monde as an
example of ‘minor’ cinema in which ‘the people’ are
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perceived as ‘lacking’ rather than offering a full identity or
presence”. 7
É plausível então considerar as características que definem o
conceito de “menor” na literatura, deslocando-as para o cinema. Bill
Marshall define esse “cinema menor” a partir de uma passagem de
A Imagem-Tempo, de Deleuze:
“O que o cinema deve apreender não é a identidade
de um personagem, real ou fictícia, através de seus
aspectos objetivos e subjetivos. É o devir da personagem
real quando ela própria se põe a ‘ficcionar’, quando entra
‘em flagrante delito de criar lendas’, e assim contribui para
a invenção de seu povo. A personagem não é separável
de um antes e de um depois, mas que ela reúne na
passagem de um estado a outro. Ela própria se torna um
outro, quando se põe a fabular sem nunca ser fictícia. E,
por seu lado, o cineasta torna-se outro quando assim ‘se
intercede’ personagens reais que substituem em bloco
suas próprias ficções pelas fabulações próprias deles” 8
Deleuze cita Glauber Rocha mais adiante quando aborda as
relações do cinema do terceiro mundo com a política. De acordo
com o pensador francês, Glauber, assim como alguns outros
cineastas engajados da mesma geração, acabam vinculados ao
cinema clássico por não perceberem que esse povo de um cinema
menor deve ser inventado. Não existe “um” povo, “uma” identidade.
MARSHALL, Bill. Cinemas of Minor Frenchness in BUCHANAN, Ian and MACCORMACK, Patricia (eds).
Deleuze and the Schizoanalysis of Cinema. London/New York, Continuum International Publiching
Group, p.89.
8
DELEUZE, Gilles. A Imagem-Tempo. São Paulo, Brasiliense, 1990.
7
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Existem identidades múltiplas, capilares, uma infinidade de povos
aos quais se impõe homogeneidade somente sob a instituição de
um poder que se rebata sobre o múltiplo.
“Se o povo falta, se já não há consciência, evolução,
revolução, é o próprio esquema da reversão que se revela
impossível. Não haverá mais conquista do poder pelo
proletariado, ou por um povo unido e unificado. Os
melhores cineastas do Terceiro Mundo puderam acreditar
nisso por um momento: o guevarismo de Glauber Rocha, o
nasserismo de Chahin, o black-powerismo do cinema
negro americano. Mas é por esse aspecto que esses
diretores ainda participam da concepção clássica, visto
que as transições são lentas, imperceptíveis, difíceis de se
situar precisamente.” 9
Alguns grandes momentos de Alberto Cavalcanti vão
exatamente na direção contrária ao que Deleuze assinala em
relação a Glauber Rocha. Ao pagar tributo à ideia de um cinema
nacional, Glauber se volta sobre as raízes dos mitos da identidade.
É esse um dos principais elementos que configuram sua crítica
feroz a Cavalcanti. É assim que talvez ele não consiga romper com
um certo classicismo, tal como propõe Deleuze. Por trabalhar com
uma proposta livre em relação a esse peso de uma identidade
nacional, Alberto Cavalcanti consegue talvez atingir um estatuto
essencialmente moderno em sua maneira de filmar. Nunca pelo
conteúdo, mas pela forma de expressão. Um breve olhar sobre um
9

Op. Cit. P.262.
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filme de seu momento produtivo no Brasil pode servir de exemplo
disso.

O Canto do Mar

Uma das principais críticas que O Canto do Mar (1952)
recebeu foi que o retrato da condição dos retirantes feita por
Cavalcanti era por demais estereotipada. O filme é uma adaptação
de uma trama que Cavalcanti já havia filmado na Europa quando
rodou En Rade (1927). A narrativa tem como tema a estória de um
menino que sonha em pegar um navio e partir para o sul do país.
Sua família vive em grande dificuldade devido à doença mental do
pai. A mãe cuida sozinha da filha mais velha, do menino e do
caçula. O menino é o arrimo da casa e acaba se apaixonando pela
balconista da mercearia da rua onde o caminhão com os retirantes
para a fim de se abastecer de mantimentos e descansar um pouco.
A mãe quer tirar o pai das ruas e interná-lo num manicômio, ao que
o filho procura sempre defender seu pai. Dos encontros entre o
casal de namorados surge o plano de comprar as passagens para a
redenção no sul – o filme é rodado nas praias de Recife.
Os desdobramentos da narrativa figuram uma série de
desencontros. O irmão mais novo acaba falecendo por conta de
alguma doença. O menino então acaba decidindo furtar o caixa da
mercearia onde trabalhava sua namorada com o intuito de comprar
as passagens de navio. Enquanto isso acontece, sua namorada o
deixa para ir embora com o motorista do caminhão de retirantes que
vende seu veículo para pagar as passagens. O dono da mercearia
chama a mãe e lhe conta sobre o furto. A mãe se compromete a
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devolver o dinheiro e vai atrás de seu filho. Antes disso ela se
encontra com o pai andarilho e lhe mente que o filho havia ido
embora no navio. O pai entra no mar para tentar alcançar o navio e
desaparece. A mãe retorna para casa e conversa com seu filho que
lhe revela toda a sua desilusão.
Com trilha sonora assinada por Guerra Peixe, O Canto do Mar
é um drama cuja essência está no bloqueio e na frustração do
desejo de todo o núcleo principal de seus personagens. A figura da
mãe é a de uma mulher que abdicou de sua vida e seus desejos
pessoais para dar conta dos filhos. A filha mais velha tenta mas não
consegue sair de casa para viver na zona do meretrício. Sua mãe
não o permite. O pai é obliterado pela doença mental e vive
vagando pelo cais do porto de Recife. O caçula acaba morrendo e o
protagonista que é o filho mais velho, sofre uma desilusão amorosa.
Nesse universo não há redenção senão para a frivolidade de quem,
tal como a namorada, permite-se abandonar todo e qualquer laço
afetivo que a enraíza.
O mar é o espaço do onírico. Do desejo. Quando faziam
planos de fugir para o sul, o casal de namorados sempre é
mostrado em relação a ele. E quando o mar aparece tanto para o
pai quanto para a mãe, isto se dá no plano da reminiscência. Num
passado perdido no tempo o casal velejava num barco que mais
tarde viria a naufragar: origem do trauma que causou o quadro de
doença mental no pai. Esse plano onírico do desejo associado ao
mar contrasta com o da condição real dos retirantes que estão no
caminhão que para na mercearia. Os deslocamentos acontecem
somente no imaginário. Efetivamente no plano da realidade tudo é
estático. Isto num filme que tem como pano de fundo a condição
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dos retirantes. A isto podemos atribuir um considerável coeficiente
de desterritorialização - primeira das características de um “cinema
menor”. O tema do filme de Cavalcanti é a imobilidade que
emoldura seus retirantes. Como na menção à qual Deleuze recorre
a Toynbee, um nômade nunca sai de seu território. Os movimentos
dos personagens de Cavalcanti são intensivos. Eles se dão no
tempo, não no espaço. Não há deslocamento senão no plano do
desejo e do sonho.
A segunda característica, a de que tudo é imediatamente
político tanto numa literatura quanto num cinema menor pode ser
entendida a partir das três personagens femininas. As três mulheres
de O Canto do Mar assumem linhas diferentes em relação à
sociedade e, portanto, ao poder. A namorada como uma atitude
afirmativa e que consegue vencer a inércia do poder que tenta a
enraizar na identidade de uma mulher passiva. Ela é a única que vai
conseguir efetivamente fugir desta condição. Com a filha mais
velha, o desejo é apresentado como falta. A mãe castradora
intercede a tempo de desmanchar seus intuitos de viver no bordel.
Por último a mãe é a própria imagem da frustração. Ela é o próprio
poder encarnado. Existe toda uma política nessas três posições das
personagens de Cavalcanti.
A terceira e última característica da minoridade é o teor de
todos os seus elementos constituintes ser endereçado ao coletivo.
Por ser político e desterritorializado, um cinema menor constrói um
plano no qual ele se afirma como uma enunciação coletiva, mesmo
que esse coletivo não se reconheça na identidade do comum. Sua
potência é a de afetar o devir no qual se constrói algum coletivo
ainda não dado, ainda não fixado. Nômade, movente, fluido. O
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verdadeiro retirante é o que se instala sobre a linha de fuga num
movimento intensivo. A passagem do protagonista para uma fase
adulta mediante uma desilusão amorosa. Não um rito de passagem,
mas uma deriva pela qual o desejo se desterritorializa.

Considerações finais
Tomando como base a oposição entre um cinema clássico e o
cinema moderno que Deleuze desenvolve em seus dois livros
dedicados ao tema em específico, acreditamos que a modernidade
de Alberto Cavalcanti se encontra exatamente em seu caráter
“menor”. Ao não se deixar levar pela ilusão de um cinema nacional
numa época na qual tudo convergia para essa forma de pensar,
Cavalcanti conseguiu afirmar sua modernidade num patamar que o
coloca no mesmo plano de realizadores como os do neo realismo
italiano e de todas as expressões de vanguarda que o cinema
produziu em sua história. Talvez venha exatamente daí, da
grandeza de sua modernidade, a fragilidade de sua recepção no
Brasil.
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