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APRESENTAÇÃO
As pesquisas registradas nestes anais são resultado do VI Encontro
Nacional de Estudos da Imagem e do III Encontro Internacional de Estudos da
Imagem, que no ano de 2017 somam uma década de trocas, disseminações e
debates. São trabalhos de estudiosos das mais diferentes áreas, de instituições
diversas do país e do exterior, que se reuniram no mês de maio para deixar à vista
seus resultados e suas inquietações quanto à imagem, que foi tratada e debatida
sob diferentes olhares, seja como artefato, objeto, fonte ou produto, real ou
imaginário.
A cada edição dos Encontros firma-se a necessidade da continuidade dos
eventos, tanto no sentido de fazer com que pesquisadores divulguem o ineditismo
de suas investigações, mas principalmente em discutir as diversas condições das
imagens sob o olhar de quem as interroga, seja como conceito, expressão, narrativa
ou técnica. “Fazer as imagens falarem” é o desafio que cresce a cada dia, pois na
sua desmedida produção, poucos as vêem; é arrancar as palavras que se escondem
sob o “mutismo” de sua condição, como se dissessem algo que escapa ao olhar.
Necessário registrar que estes anais são parte das atividades dos
Encontros que foram, este ano, inteiramente promovidos pelos participantes, isto é,
ocorreram sem aportes financeiros de agências de pesquisa, seja federal ou
estadual. Não se trata de mérito, mas do reflexo das dificuldades que as instituições
públicas de ensino do Estado tem enfrentado, principalmente com os
representantes dos poderes instituídos, que por meio de uma série de medidas vem
desqualificando e prejudicando o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão.
Por isto, nesta edição, a auto-imagem do Eneimagem e Eieimagem foi fortalecida
por todos que, presentes ou não, estiveram com os olhos abertos diante dos
obstáculos.
Nos vemos em breve.
Prof. Dr. Rogério Ivano
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A intersecção dos planos de Nanni Moretti
Gabriela Kvacek BETELLA (UNESP)1

Resumo: A partir de uma pesquisa com a habilidade de adequar uma visão
da história contemporânea da Itália a enredos autobiográficos, relacionados a uma
problemática de grupo, investigamos procedimentos cinematográficos que nos
permitem afirmar que Nanni Moretti supera a mensagem política e revolucionária.
Ao explorarmos o olhar analítico nos filmes de Moretti até os anos de 1990,
observamos como a mira transita entre passado e presente para interpretar de
modo equilibrado o sentido político e a complexidade da crise coletiva e individual. A
leitura é oportuna para considerar as autoanálises dos protagonistas como reflexos
das incoerências, acertos e heranças das forças de oposição difundidas desde os
anos de 1960. Neste trabalho a intenção é analisar, na continuidade da proposta, o
tratamento de um período mais específico, a “era Berlusconi”. Em Il caimano (O

crocodilo, Nanni Moretti, 2006), o cineasta consegue representar de modo
contundente as contradições de um panorama social, ao mesmo tempo em que
apresenta um quadro político e um contexto cultural (sobretudo cinematográfico)
preocupantes.
Palavras-chaves: Nanni Moretti, autobiografia, Il caimano

Primeiro plano: a profundidade existencial

Em raciocínio iluminador, Mariarosaria Fabris emprega uma expressão
muito apropriada para descrever um dos contrastes da vida brasileira durante o
regime militar, no início dos anos de 1970, quando a contracultura invadia o cenário
nacional: vivíamos “a repressão sexual da direita e a intransigência puritana da
esquerda” (FABRIS, 2014, p. 3). Repressão, de um lado, e intransigência, de outro,
não só aproximam duas tendências políticas opostas, em consideração ao exagero e
1 Professora

Assistente Doutora do Departamento de Letras Modernas, área de italiano, FCL-Assis.
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à imposição de papeis sociopolíticos, como o efeito das definições juntas é uma
estranha democratização da perversidade, capaz de elucidar um eventual bloqueio
de nossas opiniões ou opções políticas. Guardadas as proporções, é preciso ter um
olhar analítico preciso como naquela expressão para interpretar de modo
equilibrado os momentos (do passado ou do presente) em que parece não haver
sentido político com bom senso. A dificuldade de exercício desse olhar reside na
complexidade dos objetos coletivos, tão em crise quanto os sujeitos, dispostos a
incorporar padrões que contradizem, creio, a nossa própria natureza. No Brasil,
onde os partidos de esquerda passaram a ter atuação mais intensa após o regime
militar, a intransigência (ou a transigência equivocada) da esquerda pouco foi
discutida, como se constituísse um terreno intransponível ou uma prática usual para
os próprios militantes. Esse tipo audacioso de análise, voltada para o contexto
político italiano após os anos de 1970, é realizada pela obra do cineasta Nanni
Moretti, cuja leitura parece oportuna para se pensar incoerências e acertos da
herança das oposições aos regimes ditatoriais ou totalitários difundidas durante os
anos de 1960.
As verdades profundas de ambientes privados e públicos contemporâneos,
expressas em diversas formas artísticas, são melhor apresentadas quando se
percebem suspensões, fraturas, disfarces, crises. De certo modo, o cinema de
Nanni Moretti teve essa pretensão e também soube representar o presente com
suas perdas por meio de uma crise radical do sujeito no mundo, crise que pode
tomar as formas de neurose e de desorientação, com correspondências nas
idiossincrasias (DE GAETANO, 2012, p. 6). Em razão dessa plataforma,
frequentemente vemos nos filmes do diretor o que a crítica tornou conhecido como
drama cômico de uma subjetividade perdida nas formas inautênticas da vida social,
com relação às quais não se sabe estar dentro nem permanecer fora, nem isolarse, nem adequar-se (DE GAETANO, 2012, p. 10).
Quando Moretti lançava Ecce bombo (Nanni Moretti, 1978), Lino Micciché
escrevia sobre a capacidade demonstrada pelo diretor de fazer cinema fora do
cinema, isto é, de não industrializar o próprio talento, porém chamava a atenção,
especialmente, para a continuidade estabelecida com o filme anterior, Io sono un

autarchico (Nanni Moretti, 1976). Para Micciché (1978) o mesmo protagonista nos
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dois filmes (Michele Apicella), o mesmo problema existencial de uma geração
inteira, o mesmo ambiente estudantil universitário, as mesmas formas de
comunicação, a solidão coletiva, o sexo ao mesmo tempo disponível e impossível,
são aspectos que se combinam à recusa de certos parâmetros, como o da biografia
de uma geração, o da autobiografia individual e coletiva, e se completam com a
comicidade calculada, sem apego ao moralismo ou às ideologias nas intenções. Na
verdade, desde o seu primeiro filme, um curta rodado em Super-8 em 1973, essas
marcas já eram evidentes2.
O que vale ressaltar do início da carreira cinematográfica de Moretti é a sua
consciência de um tempo pós-68, da atuação da esquerda extraparlamentar (ou
extrema-esquerda), dos debates que giravam em torno da questão operária versus
capital, bem como das contestações que tentavam desviar o foco desta e do perigo
do desapego à memória das gerações anteriores . Em seu segundo longa, Ecce
3

bombo, Moretti faz aparecer, por meio de um grupo de jovens de esquerda, as
contradições dos homens e mulheres envolvidos com uma argumentação no
mínimo insustentável. A comicidade vem das situações patéticas cuidadosamente
dosadas, resultando um procedimento capaz de refletir um estado de alma e
situações de conflito geracional (MICCICHÉ, 1978, p. 295). No fundo, tais situações já
refletiam um modo de se fazer política dos que se diziam, mas não diziam nada, que
sabiam, mas não sabiam de si, que contavam de si, mas não se mostravam4.
Ambos os filmes captam o pequeno universo de jovens romanos, do norte
da cidade, de Piazza Mazzini, jovens de formação de esquerda e voltados para a

Moretti, que se declara envolvido com a política de esquerda após 1968, realizou o curta La sconfitta em 1973 para falar da
crise de um ex-militante de 1968. Pâté du bourgeois (Nanni Moretti, 1973) é o curta seguinte, cujo título faz um trocadilho com
as expressões francesas “paté (de foie gras)” e “épater les bourgeois” (“impressionar os burgueses”), uma espécie de grito de
guerra libertador dos poetas do final do século XIX, incluindo Baudelaire e Rimbaud. Moretti filma em seguida um média
metragem com curiosa releitura de I promessi sposi (Os noivos), de Alessandro Manzoni, um clássico do romantismo literário
italiano: Come parli frate? (Nanni Moretti, 1974) revisita o capítulo VI do romance de Manzoni dirigindo, pela boca do
personagem Don Rodrigo (interpretado por Moretti), a pergunta do título (“Como falas, frei?”) ao frei Cristoforo, que responderá:
"Parlo come si parla a chi è abbandonato da Dio, e non può più far paura" (“Falo como se fala a quem foi abandonado por Deus,
e não pode mais meter medo”).
3
Na segunda metade dos anos de 1970, há uma espécie de refluxo nas ideias políticas, e o discurso de esquerda perde força e
sentido. O terrorismo vai tomando formas assustadoras e isso passa a afetar os ideais e as relações intelectuais e, no que diz
respeito ao cinema, remove-se das telas o discurso político e ideológico, mantendo as fugas por meio dos silêncios, do apelo
ao erotismo, do mundo privado. Assim, as novas gerações de cineastas foram atingidas por esse refluxo ideológico, e foram
privadas tanto de memória quanto de relações com os mitos sobre os quais os pais construíram a história dessa geração mais
nova (BRUNETTA, 2004, p. 200).
4
A definição é elaborada pelo próprio diretor no documentário Qualcosa di sinistra (Wolfgang Achtner, 2007). É possível
também ler a entrevista, em parte reproduzida do documentário, em GIANFRANCO (2002). Moretti explora o debate político
tentando confrontar o absurdo da crise da centro-esquerda, a arrogância da centro-direita e o conflito de interesses do chefe
do governo, pondo em xeque a classe política daquele momento, com base nos acontecimentos do passado recente – pelo
menos dos anos de 1970 em diante e, em especial, dos resultados das eleições dos anos de 1990.
2
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esquerda não-trradicional. Quando reafirma a capacidade de rir de si mesmo e de
“dessacralizar” orientações teóricas e práticas políticas, Nanni Moretti refere-se
sobretudo à sua formação e às suas dúvidas, manipuladas de modo a oferecer
comicidade ao discurso.
A geração pós-68 e pós-revolucionária é vista pelas lentes de Moretti como
praticamente inerte ou guiada por certas palavras de ordem que se tornam
poderosas expressões de falta de empenho e da confusão penetrante nas
convicções e práticas. Nem a satisfação pessoal genuína é garantida. A frase-chave
de Ecce bombo sintetiza a alienação dos jovens aparentemente empenhados e
parece girar em falso, improdutiva: “Passeio, vejo gente, me movimento, conheço,
faço umas coisas”.5 A imprecisão característica de uma geração que não tem
perspectivas é a tônica dos que não têm lado, opinião, em suma, são levados. O
empenho não passa de um vazio intelectual, enquanto o ponto de vista parece
ironizar essa postura. Assim, a expressão que se resumiu na cultura popular dos
espectadores da época como "Giro, vedo gente, faccio cose" representa o vazio e a
inatividade da jovem interpelada por Michele Apicella em Ecce bombo, mas o
protagonista já se interrogava, em Io sono un autarchico, ao ler Marx:
As qualidades físicas da mercadoria, nas quais se deve cristalizar o
estado de dinheiro de todas as mercadorias, ainda que derivem
diretamente da natureza do valor de troca, são a divisibilidade a gosto, a
uniformidade das partes e a identidade em todos os exemplares desta
mercadoria. Como materialização... como materialização... Mas aqui não
estou entendendo nada, talvez errei de ideologia? ( apud BRUNETTA, 2004,
6

p. 200, tradução nossa)

Após criar e encarnar um padre incapaz de ajudar as pessoas mais
próximas a si justamente quando reencontra suas origens completamente reviradas
em La messa è finita (Nanni Moretti, 1985) e um deputado comunista, jogador de
polo aquático (cujo lançamento preferido para surpreender o goleiro é a palombella)

5

6

“Giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose”

Le qualità fisiche della merce particolare, nelle quali deve cristallizzarsi l'essere denaro di tutte le merci, perquanto derivino
direttamente della natura del valore di scambio, sono la divisibilità a piacere, l’uniformità delle parti e la identità in tutti gli
esemplare di questa merce. Come materializzazione... come materializzazione... Ma qui non sto capendo niente, forse ho
sbagliato ideologia? (apud BRUNETTA, 2004, p. 200).
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desmemoriado, para simbolizar um problema de memória da esquerda e de toda a
sociedade italiana em Palombella rossa (1989), Moretti interpreta um membro da
política italiana, corrupto e corruptor em Il portaborse (Daniele Luchetti, 1991)7,
aproveitando a imagem do seu personagem nos filmes anteriores, bastante familiar
aos espectadores, para revelar durante a trajetória do ministro Cesare Botero a
ausência de escrúpulos e a contrapartida amigável e bem construída na atividade do
poder. Se o padre Don Giulio de La messa è finita resolve se refugiar na Patagônia
diante de sua impotência, em contrapartida, o atleta Michele se esforça para
encontrar uma solução positiva para seu drama, enquanto o ministro Botero
exemplifica as nuances do discurso político contemporâneo, de um modo geral,
muito bem sucedido.
Logo depois da queda do muro de Berlim, Moretti lança o documentário La

cosa (Nanni Moretti, 1990), no qual dá voz a militantes do Partido Comunista Italiano,
cuja direção propunha mudanças, inclusive no nome do partido. O filme mostra os
debates em diversas sedes durante novembro e dezembro de 1989, e a preocupação
com o futuro da esquerda. Com o documentário, o diretor correu muitos riscos,
como o de assumir a crítica aos mecanismos da esquerda quando esta decidia não
“lavar a roupa suja” em público – ou promover a “política da dupla verdade”, no dizer
de Moretti – e de ser instrumentalizado pela direita. No entanto, a capacidade de
enfrentar esses riscos parece tirar as forças da motriz que prende in giro as
convicções mais firmes, bem como o mundo existencial mais íntimo. Esse ângulo
amplo passa a caracterizar os filmes dos anos de 1990, e a obra-chave é Caro diario
(Nanni Moretti, 1993).

Segundo plano: a autobiografia, a autoficção, a subjetividade

Dividido em três episódios (“In Vespa”, “Isole” e “Medici”), Caro diario (Nanni
Moretti, 1993) se abre com a caligrafia miúda do “diarista”, que escreve: “Caro diário,
Moretti “sai do próprio eu”, nas palavras de Gian Piero Brunetta (2004, p. 395), por interpretar o papel sem escrevê-lo. O
crítico ainda argumenta que o comportamento do personagem concentra todos os vícios, ilegalidades, a arrogância, a
corrupção, o senso de impunidade de uma classe política destinada a ser envolvida e apagada por uma onda de inquéritos e
processos. No futuro, continua Brunetta, Il portaborse poderá ser lido como documento real, quase como fonte primária da má
administração pública e das razões que levaram grande parte da população a renegar toda uma classe política e a querer virar
a página na própria história.
7
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existe uma coisa que gosto de fazer mais que tudo” . Moretti parece assumir uma
definição pasoliniana segundo a qual a realidade pertence à dimensão oral (viva,
extemporânea, mutável), enquanto o cinema é dimensão escrita (mumificada,
programada, fixa), ou seja, o cinema para Moretti também é a “lingua escrita da
realidade” (PASOLINI, 2010). O plano da frase é cortado e a Vespa percorre
incansavelmente as ruas de bairros de Roma, sem o apelo aos clichês dos
monumentos tão marcados em outros filmes como Roman Holiday (A princesa e o

plebeu, William Wyler, 1953). A voz do protagonista é ouvida, para explicar o gosto
de ver as fachadas. A narrativa aproveita a convenção do tratamento familiar dos
diaristas com o relato, o apego e a intimidade do adjetivo “caro” e reinventa o diário.
O protagonista percorre bairros muito populares, com alguma nostalgia e
“tomando posse” de sua cidade, reconquistando o espaço atual. A cidade está vazia,
provavelmente porque é verão. No interior do episódio, vários assuntos aparecem: a
beleza paisagística e arquitetônica, as modificações e a decadência de alguns
bairros, o cinema hollywoodiano, a crítica cinematográfica. De Garbatella a Ostia, o
percurso recebe as confissões, entre as quais o desejo de aprender a dançar, entre
outras reflexões sobre as próprias fraquezas e deficiências.

Caro diario é um filme muito bem-humorado, porém traz golpes certeiros,
como o discurso sobre as maiorias e minorias em duas cenas: na primeira, a
resposta a um filme que o protagonista assiste, no cinema vazio de Roma, com a
cena de um grupo de pessoas concluindo que o tempo passou e ninguém melhorou,
todos são cúmplices. O protagonista interrompe várias vezes a cena, dialoga com a
projeção para exprimir sua indignação contra a fixação pelo “todos”, e sua resposta
aparece na narrativa elaborada no silêncio e na solidão do passeio na Vespa – se um
dos personagens da cena diz que em seu passado todos gritavam coisas violentas,
horrorosas, e ainda se enfearam, o protagonista repete a conclusão amarga e
acrescenta: “(...) eu gritava coisas justas e agora sou um esplêndido quarentão”
(trad. nossa),9 para que o espectador, imediatamente em seguida, se divirta com o
efeito da canção incidental I’m your man, de Leonard Cohen, e com a flagrante
autoestima elevada do protagonista-diarista, matizada pela ironia provocada pela

8
9

“Caro diario, c’è una cosa che mi piace fare più di tante!”
“(...) io gridavo cose giuste e ora sono uno splendido quarentenne”
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inserção da canção. Outro par de frases exemplar como subjetivação aparece na
abrodagem de um homem em seu conversível, poderoso símbolo de status, quando
o protagonista se dirige ao desconhecido: “Sabe o que eu estava pensando? (...) Eu
acredito nas pessoas, porém não acredito na maioria das pessoas. Penso que ficarei
sempre à vontade e de acordo com uma minoria” (trad. nossa).10 Assim como na
cena anterior, o efeito de comicidade das falas espontâneas do protagonista encobre
uma aguda crítica às maiorias, inclusive com desconforto por uma geração que se
considera perdida.
Há confissões feitas para o diário deslocadas do narrador, ou seja, são
observações voltadas para a crítica de comportamento, como a falta de preservação
da memória, e de funções mal desempenhadas, como o papel do crítico de cinema.
O protagonista lê para um crítico o texto que parece preencher o espaço impresso
com considerações calculadamente elaboradas sobre Henry, pioggia di sangue
(Henry, Portrait of a serial killer, John McNaughton, 1986). Como um fragmento de
imaginação inserido em meio às reflexões do diarista que resolve transcrever em
seu diário a crítica recém lida acerca de Henry, o protagonista se vê ao lado do
crítico de cinema, no quarto, ao pé da cama, lendo o que parecem ser passagens de
seus textos carregados de citações. O protagonista dispara as expressões cortantes,
cuja força de sentido passa do efeito cômico à amarga constatação da
superficialidade, do desserviço e do transtorno vindos da crítica nesse momento. Se
o efeito vinha preparado desde as cenas exibidas de Henry, cuja violência não tem o
conteúdo que o texto da resenha quer lhe atribuir, o crítico desesperado, vítima de
suas próprias frases, é o retrato da moderna rede que envolve as produções sem
qualquer profundidade poética, representativa, reflexiva.
No que diz respeito à memória coletiva, o plano-sequência filmado em Ostia
fecha o primeiro episódio e nos oferece as dimensões possíveis num único plano.

The Köln Concert de Keith Jarrett começa a ser ouvida ao mesmo tempo em que
vemos jornais folheados e uma coleção de recortes trazendo como assunto a morte
de Pasolini, em novembro de 1975. A música começa exatamente no plano que corta

10

“Sai cosa stavo pensando? [...] Io credo nelle persone, però non credo nella maggioranza delle persone. Mi sà che mi troverò
sempre a mio agio e d'accordo con una minoranza”
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a sequência anterior, do implacável diarista a fuzilar o crítico de cinema com suas
próprias frases sem sentido.
O silencioso percurso, ao som exclusivo da música de Jarrett, segue a via
dell’Idroscalo nos dois sentidos, até concluir-se em frente ao monumento
degradado, em terreno abandonado. A cena traz uma direta referência ao cineasta
bolonhês, é uma homenagem conforme a crítica constata, porém, segundo
Mariarosaria Fabris, “(...) Moretti demonstrava ter compreendido o ensaio ‘Cinema
de poesia’, de 1965, em que Pasolini afirma que a vida se reproduz no planosequência, cujo significado é dado pelo corte que interrompe o fluxo contínuo de
imagens, assim como a morte dá um sentido à trajetória humana.” (FABRIS, 2008, p.
98-99) Quando Pasolini (2010) elaborou o conceito de subjetiva indireta livre para
traduzir para a linguagem cinematográfica a utilização do discurso indireto livre no
cinema, talvez não soubesse como facilitaria o emprego de termos adequados e a
visualização de certos procedimentos nos filmes pelos estudiosos de literatura.
Assim, ao afirmar que o plano sequência pode ser considerado a mais intensa
manifestação da subjetividade com intenções objetivas, Pasolini considerava a
sobreposição de intenções objetivas e subjetivas, efeito conseguido pela referida
sequência em Caro diario.
O plano que antecede a silenciosa decepção com a memória de Pasolini
intensifica a ação sem palavras que atira para o espectador uma espécie de alegoria
do contemporâneo com a delícia e a desgraça da relação com o passado. Contudo,
Gian Piero Brunetta (2004) afirmou que as deambulações do personagem levam-no
a uma nova percepção do eu, a uma diferente capacidade de medir o mundo e de
medir-se em relação ao mundo. Entendemos, assim, que Moretti desenvolve uma
percepção de seu tempo e espaço sem sentimentalismos, criando uma medida de
atualidade, que se afirma com as relações estabelecidas no seu próprio processo
criativo, filme a filme.
Nos episódios seguintes, Caro diario ressalta pontualmente a figura do
protagonista às voltas com suas anotações, ora para o registro íntimo, ora para
angariar material para um filme – esta situação, aliás, é recorrente nos longas de
Moretti em que o personagem interpretado pelo diretor é um cineasta. As
observações pessoais se misturam às conclusões em tom menos carregado que no
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primeiro episódio. Embora o trabalho de pesquisa seja levado a sério, situações
cômicas que transformam o perfil contestador do personagem numa figura meio

trickster, meio stand up comedy, figuras que poderiam se assemelhar, no caso das
performances de Nanni Moretti, a Antoine Doinel de Truffaut.
Em “Isole” o protagonista segue para a ilha de Lipari e questiona seus
métodos de composição criativa. Encontrar o amigo Gerardo, estudioso de James
Joyce, que não vê televisão há 30 anos, mas termina o episódio louco de curiosidade
para saber o desfecho de um programa televisivo. O desempenho desse
personagem nos faz pensar na impossibilidade de se racionalizar um combate à
cultura de massa por meio de regras de comportamento douto que incluem o
afastamento dos objetos de consumo. A visita às ilhas revela índices de degradação
material e moral: o espaço antes retratado por Roberto Rossellini e Michelangelo
Antonioni é destituído ao turismo de massa (FABRIS, 2008), com algumas
idiossincrasias morettianas elevadas a superação.
O terceiro episódio retrata um episódio autobiográfico autêntico, a
experiência dos sintomas, do complicado diagnóstico e da cura de um linfoma de
Hodgkin. A estrutura faz uso do flashback, a partir do protagonista escrevendo em
seu diário, cercado de receitas médicas e medicamentos. No corte, a cena seguinte
é trazida de uma tomada de 16mm da última sessão de quimioterapia. O episódio
prossegue, sempre em retrospectiva, com a encenação do longo percurso de
especialistas até o diagnóstico definitivo. A montagem evidencia a aparente
segurança dos médicos e a ineficácia de cada tratamento, com o sintoma principal
(uma coceira intensa) piorando, em efeito cômico, reforçado pela filmagem limpa,
essencialmente com enquadramentos fixos. De volta ao cenário inicial (uma
cafeteria), o protagonista pede o café da manhã e um copo de água. No último
quadro, após afirmar que a única ideia em concordância com todos os tratamentos é
o copo de água matinal, ele olha para a câmera, como a estabelecer uma nova
direção do discurso, incluindo um novo sujeito.

Caro diario termina sem medo de incluir parâmetros literários no discurso
cinematográfico, ainda que destacá-los seja um risco, na medida em que o sujeito
que narra o filme nem sempre corresponde ao narrado e, com isso, a narrativa
fílmica permite a existência de mais de um sujeito na mesma cena. Três ou mais
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dimensões do espaço podem corresponder a pontos de vista subjetivos e diferentes:
a voz em off, a câmera e o protagonista enquadrado.

Plano e contraplano: o efeito Moretti

Und der Haifisch, der hat Zähne
Und die trägt er im Gesicht
Und Macheath, der hat ein Messer
Doch das Messer sieht man nicht.
Bertolt Brecht, Die Moritat von Mackie Messer

Para contar a aventura política que incluiu o nascimento do partido Forza
Italia e parte da trajetória de Silvio Berlusconi, Moretti encontrou o tom que lhe
pareceu justo em Aprile (Nanni Moretti, 1998), fixando determinadas imagens do
período compreendido entre a eleição de 1994 e a de 199611 e tido por Peter
Bondanella como a sequência lógica de Palombella rossa (Nanni Moretti, 1989) e
como antecipação de Il caimano (Nanni Moretti, 2006). Assim, no calor daquele final
de década, Moretti avalia o surgimento e o estabelecimento de um partido de centrodireita no poder, seguido de sua derrota pela centro-esquerda, cuja coalizão venceu
em nove regiões contra seis da centro-direita – o que pode ser visto também na
década seguinte, quando Berlusconi perde as eleições gerais para voltar ao poder
como primeiro-ministro em 2008. Novamente, veem-se entrelaçados a política, o
embate do cineasta (que precisa decidir se fará um filme contemplando a memória
histórica ou um musical) e um aspecto importante da vida pessoal – a paternidade.
Todas as instâncias são tratadas a partir de suas idiossincrasias.
Os anos de 1990 trouxeram redefinições obrigatórias tanto para as forças de
esquerda quanto para as tendências moderadas. Isso porque no início da década
uma grave crise política se intala devido ao escândalo da corrupção na política,

11

As eleições italianas de 1994 renovavam o Parlamento, e aconteceram em 27 e 28 de março de 1994. Pela primeira vez na
República Italiana, houve eleições após dois anos do pleito anterior. Em 21 de abril de 1996 ocorre pela segunda vez uma
eleição antecipada. Em consequência, num espaço de quatro anos, pela primeira vez na história, houve três eleições. Em 1994
e 1996, os quadros eram bem diferentes, conforme veremos ao longo do trabalho.

Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

seguida pela instauração das chamadas Mani pulite (Mãos limpas) . Uma nova lei
12

eleitoral é adotada, há muita migração de membros de partidos políticos. O cenário
fica definido basicamente com os novos partidos PDS (Partito Democratico della
Sinistra, derivado do PCI); o PPI (Partito Popolare Italiano, vindo da Democrazia
Cristiana); Forza Italia, cuja figura central era Silvio Berlusconi, e Aleanza Nazionale,
com diversos estratos políticos, especialmente o MSI (Movimento Sociale Italiano).
Segundo Paolo Flores D’Arcais (2011, p. 62), o partido Forza Italia surge a
partir de uma negociação do Estado com organizações mafiosas e empresas de
publicidade, embora judicialmente ainda haja falta de provas. Além disso, haveria
uma ligação do partido com o assassinato de Paolo Borsellino13. Pelo menos desde o
“biênio decisivo” de 1992 (assassinatos dos magistrados Falcone e Borsellino) e 1993
(atentados ao patrimônio artístico de Roma e ao Estadio Olimpico de Florença) a
Itália viveu uma “contrafação da democracia”, com a controvérsia política perdendo a
ligação com a argumentação racional. Para D’Arcais:
Não existem mais os “fatos”, mas ninguém tampouco se prende aos
vínculos da lógica. Pode-se desmentir hoje o que foi afirmado ontem; no
mesmo programa de entrevistas, pode- se sustentar uma opinião e o
contrario dela, uma opinião e o oposto das consequências logicamente
derivadas dela. O que importa e a capacidade de berrar interrompendo o
adversário, o histrionismo da atitude, o descaramento em mentir, a
arrogância da “bela figura” e a vulgaridade do insulto colocado no
momento certo. Torna-se “virtude” toda a panóplia das falácias
semânticas e pragmáticas estigmatizadas nos tratados de retórica.
O não raciocínio se torna uma segunda natureza para o político,
mas também para o eleitor. Este, aliás, no desprezo do político pelos fatos
e pela lógica, sofre o fascínio da “vontade de poder”. Desprezo que,
aclamado em vez de desmascarado, se traduz em “delírio de onipotência”
para o político, em volúpia de submissão para o ex-cidadão. (D’ARCAIS,
2011, p. 64)

A expressão é atribuída a Giorgio Amendola, membro do PCI (Partito Comunista Italiano), que a teria utilizado numa
entrevista. Mani pulite designou algumas operações contra a corrupção e também especificou ações restritas a certas regiões,
mas logo passou a se referir a todas as atividades do judiciário no combate à corrupção.
13
Paolo Borsellino (1940-1992) e Giovanni Falcone (1939-1992) foram magistrados de grande papel no sentido de darem
prosseguimento aos processos contra a máfia no sul da Itália, dentro da operação Mãos limpas. Ambos foram assassinados
com poucos meses de diferença entre os atentados.
12
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Nanni Moretti dirige seu olhar para a política italiana com rigor. Aprile se
inicia com o anúncio da vitória de Berlusconi nas eleições de 1994. O protagonista,
Nanni Moretti, assiste ao telejornal e, entre a sensção desconcertante e a vontade de
agir, pensa em realizar um documentário sobre a figura de Berlusconi e o conflito
de interesses. Contudo, o projeto cede lugar a um musical, que revive a atmosfera
do auge desse gênero e parece encobrir a situação política com o colorido do filme
dentro do filme. O projeto é suspenso por falta de ideias, e chega a época das
eleições antecipadas de 1996. Moretti volta a pensar no documentário político,
quando descobre que será pai.
O filme repassa a vida cotidiana do diretor, em suas atividades de trabalho e
os cuidados com o filho. As duas instâncias trazem dificuldades. O documentário
não fica pronto, o projeto é abandonado novamente e o musical volta a ser
produzido, sob a atmosfera da vitória da esquerda nas eleições de 1996. Há aqui um
aparente paradoxo, pois o documentário engajado parecia fazer sentido para o
diretor somente quando as expectativas foram frustradas pela derrota da esquerda
por Berlusconi; portanto, tendo em conta o famoso fragmento borgiano14, o cineasta
estaria vivendo tempos de declínio, então o documentário é motivado pela vontade
de resistir. No entanto, a motivação do musical permanece em tempos de apogeu e
de declínio, como a convencer o realizador de que não há grandezas constantes na
existência capazes de ultrapassar o sentido necessário com certa alienação para
suportar a calamidade que, por sua vez, não é repentina.
Em 1996, as eleições definiram um sistema bipolarizado, e novos partidos
apareceram. Os centristas de 1994 se reuniram no Partito per l’Italia, que se dividiu
entre o Partito Popolare Italiano (centro-esquerda) e os Cristiani Democratici
(centro-direita). Havia ainda o Patto Segni, integrado à Lista Dini: Rinnovamento
Italiano.
As relações entre os filmes Aprile e Il Caimano passam por Il portaborse
(Daniele Luchetti, 1991), em que a discussão sobre corrupção na política italiana é
colocada, com Moretti na interpretação de um ministro numa trama ficcional. A
mistura de gêneros, por outro lado, angaria mais recursos expressivos para contar
“Em tempos de apogeu a conjectura de que a existência do homem é uma grandeza constante, invariável, pode ser causa de
tristeza ou de irritação; em tempos de declínio (como estes), é a de que nenhum opróbio, nenhuma calamidade, nenhum
ditador poderá nos empobrecer”. (BORGES, 2016, p. 76)
14
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o presente. Assim, Il Caimano dirige a atenção do espectador para a trama principal,
protagonizada pelo produtor cinematográfico em crise Bruno Bonomo, cuja
esperança de retomada na carreira é o roteiro de uma jovem cineasta, Teresa. O
filme, Il Caimano, seria a história de Silvio Berlusconi, pela qual Bonomo se
interessa, mas as filmagens encontram muitos obstáculos.
Se a ascensão de Berlusconi pode ser vista como “uma forma nova e inédita
de destruição das instituições liberal-democráticas e do ethos público mínimo que
as sustenta” (D’ARCAIS, 2011, p. 64), sua permanência no poder provocou estragos
profundos, muito pelo fato de se conceber o Estado como mundo empresarial.
Análises competentes visualizaram desde as primeiras manifestações semelhantes
a um regime totalitário (e, portanto, é inevitável não estabelecer uma ligação com o
fascismo) até as possibilidades de destruição da democracia por formas inéditas de
manipulação, ainda que a Europa (e o resto do mundo) prefira ver Berlusconi como
um personagem farsesco. É oportuno lembrar que o personagem esteve no poder e,
portanto, uma farsa nessa esfera pode significar um grande estrago nas
instituições. Em Il Caimano, essa dimensão é lembrada de forma incisiva.
Enquanto Bonomo tenta rodar seu filme, a relação com a esposa se
deteriora. Embora o esforço tenha sido grande, o realizador consegue filmar
somente a última cena, central para a interpretação do sentido da película.
Berlusconi, interpretado por Nanni Moretti, está vulnerável, em pleno final do
processo15 no qual seria condenado a sete anos. Ainda assim, sua saída do tribunal é
cercada por um tom ameaçador da parte do político, que deixa o prédio aclamado
por uma pequena multidão, que se volta violentamente contra o júri, que deixa o
prédio em seguida. A imagem de Berlusconi sentado no carro, com o rosto no
escuro e a luz das explosões dos coquetéis molotov ao fundo deixa a impressão de
que as ameaças já estão se cumprindo.

Possivelmente o filme se refere ao processo SME, em que se investigou a compra irregular de empresas alimentícias, em
que estavam envolvidos Silvio Berlusconi e Cesare Previti.
15
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Aquarius: da substituição do antigo à afirmação do novo
Thiago Souza BRITO1
(Universidade Estadual de Londrina)

O presente trabalho busca apresentar os artifícios audiovisuais utilizados na
composição do filme brasileiro Aquarius para representar a forma como a
modernidade lida com questões de substituição do antigo pelo novo, tendo nessa
transição um ideal de progresso. Assim, a metodologia para análise da película
como fonte utilizada será a de Marcos Napolitano. Napolitano afirma que a análise
de um filme não deve privilegiar aspectos individuais deste, mas sim abranger seus
diversos meios. Logo, para o estudo do recorte temático, serão trabalhados, na
questão de memória, escritos do historiador francês Jacques Le Goff. Para a análise
das cenas onde o tema do artigo está presente, René Gardies, no que diz respeito à
questões de artifícios de câmera; Serguei Eisenstein, para análise das cores
utilizadas e André Baptista para estudarmos a sonorização.

Palavras-chave: Cinema, Memória, Aquarius.

INTRODUÇÃO

A substituição do antigo pelo novo e seus desdobramentos. Esse é o tema
central do enredo do filme brasileiro Aquarius, lançado em 2016, dirigido por Kleber
Mendonça Filho. Com duração de 146 minutos, o enredo conta a história de Clara,
jornalista aposentada, moradora do Edifício Aquarius, e que tem na Construtora
Bonfim a sua cruz: Clara (interpretada pela atriz Sônia Braga, protagonista de
tramas como Gabriela Cravo e Canela e Dona Flor e Seus Dois Maridos) é a única
1
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moradora que decidiu não vender seu apartamento para a Construtora Bonfim – que
pretende derrubar o edifício e construir um novo em seu lugar – e por isso mora
sozinha no prédio. O desenrolar da história apresenta os métodos que Diego
(Humberto Carrão), engenheiro chefe da obra, utiliza para persuadir a “louca do
Aquarius” a vender seu imóvel, como festas com som alto nos apartamentos
vizinhos, concessão dos quartos para reuniões de uma igreja e o golpe final,
revelado ao fim da película, a utilização de cupins, implantados nos andares acima,
para danificar as edificações do prédio.
Para que a narrativa ganhasse corpo, Mendonça Filho, juntamente com sua
equipe, contaram com um elenco de ótimos atores, como Humberto Carrão, Daniel
Porpino (que faz dois papéis no longa: o de marido e, à frente, filho de Clara) e a
própria Sônia Braga, retornando as produções nacionais após anos trabalhando no
exterior. Terceiro longa do diretor, que tem em seu currículo Som ao Redor e Recife

Frio, Aquarius possui um forte teor político, o que se deve ao elenco e produtores. É
destaque o protesto realizado pela equipe durante o Festival de Cannes, na França2,
onde os integrantes apresentaram pequenos cartazes contendo frases de repúdio ao
processo de impeachment realizado contra a ex-presidenta do Brasil, Dilma
Rousseff. Esse ato político gerou alguns contratempos, como a declaração do
ministro da Cultura, Marcelo Calero3, que mostrou-se contra o protesto, alegando
que o ato comprometeria a imagem do país no exterior. Outro contratempo
enfrentado pela equipe foi a classificação indicativa atrelada ao filme. Em entrevista4,
o diretor afirmou acreditar que a classificação inicialmente proposta, de 18 anos, foi
uma forma de represália ao protesto realizado no festival. Por fim, a classificação foi
reduzida para 16 anos, possibilitando que mais pessoas pudessem prestigiar a
história em cinema, podendo aumentar a renda e o alcance de público de Aquarius.
Dividido em três partes, intituladas “O Cabelo de Clara”, “O Amor de Clara” e
“O Câncer de Clara”, o filme propõe um debate a respeito da manutenção de
memórias, e critica a forma como, por vezes, é realizada a substituição do velho pelo

2

Disponível em: <http://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2016/05/equipe-de-aquarius-protesta-em-cannes-contraimpeachment-de-dilma.html> Acesso em: 26 fev 2017
3
Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/entretenimento/gente/noticia/2016/06/marcelo-calero-ministro-da-culturacritica-protesto-contra-impeachment-em-cannes-5861254.html> Acesso em: 26 fev 2017
4
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=uBEesC80vBk&feature=youtu.be> Acesso em: 01 mar 2017.
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novo. Outro fator importante a destacar é a utilização da trilha sonora no decorrer do
longa, que possui um importante papel para a compreensão e criação de certas
discussões que o filme apresenta.

METODOLOGIA

A análise de uma mídia audiovisual, segundo o historiador Marcos
Napolitano, deve abarcar a totalidade de artifícios utilizados em uma cena para
transmitir a mensagem desejada ao espectador. Assim, as análises trabalhadas
nesse artigo abarcam questões de som, câmera, cores, atuação e as
especificidades do longa quando visto como um produto humano, criado por
pessoas que possuem ideologias, posicionamentos políticos e preferências.
Marcos Napolitano afirma que, para a análise, é necessário compreender que o
que está ali retratado é fruto de trabalho humano, e é preciso entender o porquê
das adaptações, omissões e falsificações presentes em tela (NAPOLITANO, 2008,
p. 237). Ao realizar um enquadramento, por exemplo, o diretor estará
escolhendo, do todo, uma parte do set de filmagem para ir para a tela. O mesmo
serve para a sonoplastia, figurino, atores, roteiro, diálogos dos personagens e
todos os outros componentes que compõe a produção de um material
audiovisual. O filme, portanto, é um documento, e deve ser analisado de modo a
buscar compreender toda a subjetividade dos produtores para a concepção do
material.
“O conceito moderno de documento rejeita a máxima metódica ‘o
documento fala por si’. Portanto, as armadilhas de um documento
audiovisual ou musical podem ser da mesma natureza das de um texto
escrito. Mas é inegável que a maior armadilha reside na ilusão de
objetividade do documento audiovisual, tomado como registro mecânico
da realidade (vivida ou encenada) ou da pretensa subjetividade
impenetrável do documento artístico-cultural.” (NAPOLITANO, 2008, p.
239).
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O recorte temático escolhido para o artigo foi as substituições do antigo pelo
novo presentes ao longo da trama, e os artifícios, visuais e sonoros, utilizados
para representá-las. Esse não é o único quesito possível de ser trabalhado no
longa. Há diversas outras questões que poderiam ser analisadas, como a
relação de vida e morte (por exemplo, há muitos personagens que são viúvos; é
citada no filme a morte de John Lennon; há uma cena emblemática que é
filmada em um cemitério, que será trabalhada no artigo, mas com outro foco), os
papéis femininos na trama (em uma análise mais voltada ao estudo de gênero),
a relação de Clara com o câncer e a trilha sonora nordestina como forma de
reforçar o espaço onde é filmada e retratada a película são outros temas que
podem ser analisados em outros estudos, mas que não serão neste artigo por
fugirem do recorte temático, pois seria inviável, em um artigo, com limitação de
páginas, tratar de maneira esmiuçada todos os temas possíveis.
Assim, para trabalhar as substituições, foi necessária uma bibliografia que
abrangesse quesitos audiovisuais. Para a análise de Aquarius como um
documento,

foram

utilizados

escritos

de

Marcos

Napolitano.

Nos

enquadramentos e outras questões de câmera, René Gardies. Sua teoria dialoga
com a de Napolitano no que diz respeito a subjetividade de uma produção. Para
ele,
“Enquanto que, no momento da rodagem, o plano inclui as imagens e os
sons captados entre o princípio e o fim da acção e do seu registro, no filme
visto pelo espectador corresponde àquilo que foi conservado na
montagem e a diferença de comprimento entre um e outro pode ser
considerável.” (GARDIES, 2006, p. 17).

Gardier também escreve que o enquadramento não é uma cópia do real, mas
sim um discurso sobre o mundo, onde para a tela irá um registro transformado
da natureza do momento gravado (GARDIER, 2006, p. 20). Assim, ao realizar uma
análise fílmica, é necessário levar em conta que o que está presente em tela é
uma organização de um espaço delimitado, selecionado pelos cineastas durante
a produção e que chega pronto até o espectador.
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Serguei Eisentein terá seus escritos utilizados como base para a análise das
cores. O autor escreve que a cor deve externar um sentimento (EISENSTEIN,
2002, p. 77). Ao analisar as cores utilizadas, foi possível encontrar um padrão em
determinadas cenas, onde os tons que o edifício apresenta durante o filme (rosa,
azul e branco) transmitem valores que repetem-se.
Toda questão sonora terá de embasamento teórico o trabalho de André
Baptista. Em sua dissertação de mestrado intitulada “Funções da Música:
Contribuições Para a Elaboração e Estratégias Composicionais”, o autor escreve
sobre as cinco Classes de Som, tese desenvolvida pelo compositor sueco Johnny
Wingstedt. São estas a emotiva, que busca descrever o sentimento do
personagem; a informativa, que busca, por exemplo, comunicar ao espectador
pensamentos não verbalizados; a descritiva, que apresenta a atmosfera do
ambiente; a guia, que direciona a atenção do espectador; a classe temporal, que
trabalha no roteiro para construir uma continuidade de curto tempo (BAPTISTA,
2007, p. 14).
Por fim, Jacques Le Goff, com sua obra “História e Memória”, servirá de
suporte para analisar as questões de memória apresentadas na trama. A ideia
central de Aquarius é apresentar um embate entre memória e substituição.
Dentro das cenas analisadas, essa mensagem é forte. A modernidade, no
entanto, não é tida como algo apenas maléfico para a sociedade. Em algumas
partes do filme, é colocada como algo benéfico, a começar pelo interior da casa
de Clara (fato destacado em uma fala de Diego em diálogo com a moradora). O
local é aconchegante e foi visivelmente modificado, quando comparado com as
cenas do mesmo imóvel no início do filme; Clara, como afirma durante a trama,
consome música em mídia digital; por fim, o fato de seu sobrinho, na cena final,
filmar com seu smartphone o ocorrido na sala de reuniões da Construtora
transmite uma mensagem de que a tecnologia pode ser usada para auxiliar as
pessoas de forma benéfica.
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FILME COMO AGENTE POLÍTICO

Ao analisarmos um filme, é necessário pensá-lo não apenas como uma peça
de entretenimento, mas também como um agente político, com mensagens (claras
ou subentendidas), ideologias e objetivos. Criar uma empatia entre a imagem na tela
e o espectador é uma das principais metas de um diretor ao gravar uma cena. Ao
assistir a uma produção, este espectador deverá vivenciar a experiência de forma
intensa, conseguindo então colocar-se no lugar do personagem e vivenciar as
experiências apresentadas. (NORTON, 2012, p. 46-47).
Para que tal relação ocorra, no entanto, é necessário que o cineasta (diretor,
cinegrafista, figurinista e os outros tantos profissionais envolvidos na produção)
atente-se ao modo como irá apresentar sua obra (NORTON, 2012, p. 48). Isso é
presente em Aquarius, tendo sido uma das preocupações do diretor Kleber
Mendonça Filho ao criar o espaço interno do apartamento de Clara. Em entrevista,
Mendonça Filho afirma que uma das razões de a personagem pertencer a uma
classe mais alta na sociedade foi poder retratar sua morada como um lugar
aconchegante, que fizesse com que o espectador sentisse vontade de estar ali5.
Ao criar um filme, os produtores tem por objetivo que sua repercussão seja a
maior possível, tanto pelo lado comercial – afinal, a criação de um longa-metragem
é custosa financeiramente –, quanto pela mensagem que ele busca transmitir.
Filmes de caráter crítico, como o que analisado neste artigo, mais do que uma trama
de comédia ou um romance, por exemplo, tem por função levantar questionamentos
quanto a temas recorrentes em nossa sociedade. Aquarius, em seu cerne, instiga o
espectador à reflexão quanto a questões ligadas à memória, urbanização e o próprio
núcleo familiar, ao demonstrar problemas na relação entre Clara e seus filhos, mais
especificamente com Ana Paula. Quanto a essa extrapolação do filme para uma pósexibição, Alvarenga e Sotomaior afirmam que

5

Disponível em: <https://youtu.be/uBEesC80vBk> Acesso em 01 mar 2017
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“Quando o cineasta [levar] e conta que o sentido de seu filme deveria se
completar nesse momento posterior à contemplação, o processo de
realização cinematográfica implicaria um diálogo direto ou indireto com
seus possíveis receptores. Eis porque os espectadores teriam uma
participação mais ativa, e o filme se tornaria, por isso, uma forma de arte
por natureza política (ALVARENGA, SOTOMAIOR apud NORawqTON, 2016,
p. 49).

Como citado acima, a produção de uma película gera necessita de
investimentos financeiros para concretizar-se, o que nos leva até Adorno e
Horkheimer, pensadores da Escola de Frankfurt. Segundo estes, o mercado
capitalista, dentro de uma sociedade industrial, transforma tudo em artigo de
consumo, reduzindo produções culturais a objetos de compra e venda (SANTOS,
2011, p. 7). A partir deste pensamento, é possível trabalhar novos desdobramentos
dentro de uma produção cinematográfica. Ao ser um produto dentro do capitalismo,
esta tem como objetivo, além de transmitir uma mensagem que seus produtores
almejaram, gerar lucro. Assim, para que patrocinadores apoiem o projeto, certas
questões serão analisadas por estes antes de injetarem um capital para a produção.

A mensagem que o filme carrega é positiva para minha marca? Os atores possuem
algum histórico polêmico ou então ideologias contrárias as que eu quero que sejam
associadas ao meu produto? Os integrantes da produção posicionam-se
publicamente em questões políticas? – como ocorreu em Cannes – Eu, como diretor
de uma grande empresa, quero minha imagem atrelada a essas declarações? Isso
sem levar em conta as questões diretamente monetárias: O filme irá conseguir

alcançar um bom público? Minha marca estará em destaque ao patrocinar essa
produção?
Os cineastas envolvidos com uma produção tem em mente todas essas
variáveis, e isso implica diretamente no resultado final do projeto. Um filme mais
longo, por exemplo, será exibido uma quantidade menor de vezes por dia,
diminuindo a bilheteria. Contudo, cortar cenas para que ele possua uma minutagem
final menor poderá afetar a compreensão do roteiro pelo público, tornando-o menos
interessante e, consequentemente, levando menos pessoas ao cinema para vê-lo,
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guiadas pelas críticas. Críticas estas, aliás, que possuem um grande poder de tornálo um sucesso ou fracasso financeiro.
A teoria dos pensadores alemães ainda trabalha com a ideia de nãosatisfação que os produtos possuem. Santos, ao trabalhar o cinema como fenômeno
social, destaca que

“É interessante, ainda, notar que a indústria cultural trabalha com o
princípio da não-satisfação das necessidades e dos desejos humanos. O
princípio da frustração ou da satisfação incompleta é necessário para que
o cliente, insatisfeito ou parcialmente satisfeito, volte a desejar os efeitos
miraculosos da mercadoria, porquanto as suas necessidades ainda não
foram sanadas.” (SANTOS, 2011, p. 10)

Em Aquarius, o modo como o filme encerra, sem uma resolução final para o
impasse do apartamento, cria no espectador essa não-satisfação, mas não de forma
frustrante. Ao chegar ao fim do filme, a sensação de curiosidade é dominante. O
final, que não apresenta um fechamento no arco da trama, pode ser analisado como
o que seria uma luta infindável de Clara contra a Construtora. Ao mesmo tempo,
analisando através da ótica de Adorno e Horkheim, pode ser o ponto de partida para
uma sequência de filmes, gerando assim novos produtos para o mercado
capitalista.

QUESTÃO DE MEMÓRIA

A trama do longa tem como base a ligação que Clara possui com sua casa,
lugar onde carrega memórias de toda uma vida. A relutância da personagem na
venda do imóvel para a construtora não advém de questões burocráticas, políticas
ou então de uma baixa oferta monetária (o que, pelo contrário, é um dos
argumentos utilizados pela sua filha, Ana Paula, para tentar convencer a mãe a
desistir da batalha). O que a mantém irredutível em sua decisão é o fato de o local
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ser mais que uma simples morada. A carga afetiva que o apartamento possui para
Clara é maior que a opinião de seus filhos, compensa os ataques de Diego e é
superior a valores monetários.
Contudo, mesmo agindo na contramão do respeito às memórias de Clara, o
papel da Construtora Bonfim neste campo é controverso. Chico Fireman, no artigo
intitulado Arte e política andam juntas em ‘Aquarius’, mas polêmica não se justifica,
afirma que o filme apresenta, como artificio do roteiro, questões de substituição do
antigo pelo novo onde, por vezes, tal ato ocorre com a utilização do antigo para a
ratificação do novo. Esse processo está presente quando o filme apresenta Diego. Ao
apresenta-lo para Clara, Geraldo (Fernando Teixeira) enfatiza o fato de ele ser seu
neto. Este artifício é rotineiro em nossa sociedade. É comum vermos, em
campanhas publicitárias de grandes empresas, um destaque para a longevidade da
marca como fator de triunfo e garantia. Tal questão foi trabalhada por Jacques Le
Goff, em História e Memória, em termos históricos, onde o historiador afirma que
em sociedades ditas tradicionais, a Antiguidade possui um valor seguro, garantindo
assim autenticidade e propriedade (LE GOFF, 1990, P. 167). Com isso, é possível ter
uma dimensão histórica da forma como a memória possui um valor de afirmação
para o ser humano. Outro caso apresentado no roteiro demonstra a Construtora
utilizando-se do passado ao afirmar que o nome do edifício, com a chegada de
Diego, seria mantido no projeto de construção do “novo Aquarius”. Quanto a nomes,
o próprio “Bonfim”, sobrenome da família e nome da empresa de engenharia,
remetem a essa ideia de busca no passado.
A relação da Bonfim com a memória é um ponto de destaque. Ao decidir
demolir o Aquarius e construir um novo imóvel, ela é colocada na trama como uma
instituição que não respeita a história do local, ignorando o prédio como um
patrimônio da região. Contudo, quando é de seu interesse, seus funcionários
buscam utilizar a história a seu favor, como no parentesco de Diego com Geraldo e
na escolha pela manutenção do nome para o futuro edifício. Há, porém, ao final do
filme, a revelação de documentos antigos que, segundo Clara, causariam um dano à
imagem da empresa. O filme nos apresenta essa questão dialética, onde o mesmo
passado que é utilizado como forma positiva, possui traços negativos, sendo
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necessário que os diretores da Bonfim moldem-no. Tal situação é também
trabalhada por Le Goff.

“Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das
grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que
dominaram e dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e os
silêncios da história são reveladores desse mecanismos de manipulação
da memória coletiva.” (LE GOFF, 1990, p. 426).

Para a Construtora, portanto, manipular as questões de memória é essencial.
Ao manter o nome do edifício no projeto, ela age como se estivesse respeitando a
história do prédio; com Diego, apresenta um ar de modernidade aprovado por
Geraldo; e, por fim, com a omissão de marcas negativas de sua história, demonstra
toda a manipulação do passado que a empresa tenta realizar. Assim, é possível
perceber que a empresa é apresentada na trama não como uma instituição que não
demonstra importância para o passado, mas que, pelo contrário, molda sua
narrativa a seu favor.

ANÁLISE DAS CENAS

Antes de iniciarmos as análises das cenas propriamente ditas é necessário
realizar uma análise geral da imagem de Aquarius. Como escrito acima, o longa é
dividido em três partes, e também três são as cores que o prédio apresenta durante
o desenrolar da história: rosa, azul e branco, sequencialmente. Essas são muito
utilizadas na película, e em cenas específicas, apresentam um certo padrão. O rosa,
por exemplo, possui grande destaque na festa de aniversário de Tia Lúcia, na
primeira parte do longa, quando muitas mulheres utilizam roupas neste tom ou
então em um aproximado do vermelho, com destaque pra Lúcia, Clara e sua
cunhada, Fátima. O azul, segunda cor que o edifício apresenta, por vezes nos remete
ao novo, moderno, arrojado. Ele é muito notado nas cores da Bonfim Construtora,
nas roupas dos filhos de Clara, Ana Paula e Martin, quando estes a questionam
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quanto as ofertas para a venda do imóvel (enquanto Rodrigo, de branco, é o único
que parece entender a escolha de sua mãe) e no baile em que Clara vai com as
amigas, vestindo uma blusa azul, como quem quer demonstrar uma imagem
diferente da comumente atrelada à pessoas de sua idade. O branco, por fim, está
muito presente no interior do apartamento de Clara. Ele traz ao ambiente uma
sensação de paz e aconchego. Ao pintar o prédio de branco, a mensagem é clara:
desvincular-se da Bonfim para conseguir viver em paz.
A primeira cena a ser analisada corresponde a uma entrevista que Clara
concede à duas jornalistas em seu apartamento. Inicialmente, ao som de “Dois
Navegantes”, de Ave Sangria (álbum que Clara manuseia no início da entrevista),
aparecem em tela vinis, cd’s e fitas cassete, todas mídias físicas. Durante todo o
decorrer da cena, a música é reproduzida. Inicialmente, ela é apresentada como
trilha sonora, fora da cena, e com o decorrer da dramatização ela torna-se interna,
sendo executada dentro do plano, como se por um toca discos presente no local.
Este mesmo artifício é realizado anteriormente no filme, na transição final da festa
de Tia Lúcia para o apartamento atual de Clara, no tempo da trama. Para apresentar
as três personagens que compõem a cena, foi utilizado um Plano Médio, tanto para
Clara, quanto para as repórteres. Todas estão sentadas, de um lado Clara e de
frente, as outras duas personagens.
As vestimentas das jornalistas (uma fotógrafa e outra entrevistadora)
possuem tons azuis, e suas perguntas são para indagar Clara quanto à forma como
ela escuta suas músicas prediletas (se por mídias físicas ou digitais). São objetos de
destaque presentes em seus ângulos a câmera da fotógrafa e, inicialmente, o
celular da entrevistadora, utilizado para gravar a conversa. Ao fundo de Clara, como
contraste, há sua coleção de vinis, um piano e uma caixa de som antiga. Ela veste
uma blusa branca, com detalhes azuis, o que dentro do padrão que o filme
apresenta na maioria de suas cenas, pode ser interpretado como sendo os avanços
modernos presentes na vida de Clara, porém não de forma majoritária.
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Figura 01: Os detalhes azuis nas vestimentas e os aparelhos tecnológicos utilizados pelas repórteres

Figura 02: A roupa branca de clara, com detalhes em azul, e suas coleções, ao fundo, contrastam com as duas
repórteres. Contudo, Clara utiliza um relógio digital, o que demonstra, juntamente com os detalhes azuis da
roupa e da almofada, que a modernidade também está presente em sua vida

E é esta a sua resposta quanto à pergunta realizada: ela ouve músicas em
formato digital, porém guarda um carinho especial pelo formato físico. Para isso,
Clara conta uma história de um vinil de John Lennon, comprado em Porto Alegre,
onde em sua embalagem ela encontrou um fragmento de jornal com um artigo
sobre os planos do cantor para seu futuro. Ela explicou que o escrito foi publicado
semanas antes da morte do artista e que isso não seria possível de se encontrar em
um arquivo mp3. A história, contudo, foi totalmente ignorada pela repórter, que ao
fim da explicação, responde com “Legal...Então, mídia digital tudo bem?”. A forma
como ela ignora a narrativa de Clara é semelhante a imagem que o filme apresenta
da Construtora. A carga emocional presente no vinil não é levada em conta, e a
jornalista, tal qual Diego, está em busca apenas de seu objetivo. A manchete da

Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

entrevista publicada, “Eu gosto de mp3”, que é apresentada na trama mais a frente,
demonstra que ela já foi para a entrevista querendo que Clara dissesse essa frase,
ou que ao menos concordasse, sem se importar com que ela teria a dizer durante a
conversa. Seu objetivo era este, e não havia nela vontade alguma de ouvir o que a
entrevistada tinha a dizer.
A segunda cena analisada é a de introdução do personagem Diego ao filme,
que ocorre logo em seguida. Enquanto Clara dorme na rede, em primeiro plano, ele
aparece ao fundo fotografando o edifício. Durante a conversa, a rede aonde Clara
dormia aparece em um tom azulado, sendo que no início da cena ela é nitidamente
branca. Com isso, como complemento ao quadro inicial, temos uma metáfora onde a
Bonfim começa a intervir no sossego da moradora. O branco, como escrito acima,
que representa o aconchego do apartamento, ao ser substituído pelo azul,
demonstra que os cineastas optaram por utilizar este artifício como forma de
demonstrar o que a trama do filme ainda iria demonstrar: Diego atrapalhando a
rotina de Clara, perturbando sua paz. Os três funcionários utilizam uma camisa na
cor azul, que soma-se à parede do prédio, ao fundo.

Figura 03: Clara dormindo, com sua almofada azul e em sua rede, até então, branca

Após, a câmera desloca-se até a porta, e a campainha toca. Clara acorda,
levanta-se e atende-os. Ali estão Geraldo, Diego e um terceiro funcionário, que
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pouco aparece. Clara conversa com eles sobre a venda de seu apartamento. Duas
coisas destacam-se nessa cena: o enquadramento e as cores. Com relação ao
primeiro, da mesma forma que na cena anterior, Clara fica de frente para os outros
personagens, porém agora com a câmera na altura dos ombros. Quando Diego é
apresentado, o foco é mais fechado, gerando no espectador uma sensação de “cerco
fechado” para a protagonista.

Figura 04: Ao iniciarem o diálogo, a rede, antes branca, ganha um tom azul. Há uma distância maior entre
Geraldo (a esquerda) e Diego (a direita).

Figura 05: Quando Diego é apresentado, o espaço entre eles fica menor, transmitindo uma sensação de “cerco
fechado”.

O diálogo entre os personagens apresenta o descaso destes com Clara.
Primeiramente, Geraldo a chama de “Carla”, corrigindo-se segundos depois. Ainda
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que pareça algo sutil, sem relevância, essa falha do personagem foi colocada em
roteiro justamente para apresentar a pouca importância que a construtora dispõe
para a pessoa de Clara. Há também essa ideia de pouca importância quando Diego
utiliza o termo “existia” para referir-se ao edifício que ele pretende demolir. Por fim,
a última questão a ser ressaltada é a ideia de troca de papéis entre Geraldo e Diego.
O neto agora é o encarregado chefe do projeto, e ao começar a falar com Clara, fica à
frente de seu avô, demonstrando essa substituição. A mudança presente, tal qual o
novo nome do projeto, abarca o antigo buscando uma maior autoridade. Ao nomear
seu neto para o cargo, Geraldo transmite uma ideia de inovação atrelada a tradição.
Ele, como mais velho, e no senso comum, mais experiente, transmite a seu herdeiro
o projeto, confia-no, pois além de ser mais novo, é da mesma família, teve uma
educação com princípios idênticos aos seus, e do mesmo modo que ele, continuará
o negócio da família mantendo os mesmos valores que os clientes conhecem. O
mesmo serve para o prédio. Ao manter-se o nome Aquarius, transmite-se,
primeiro, uma ideia de preservação da memória. Há também uma retomada de toda
a tradição no novo edifício.

Figura 07: Inicialmente, Diego e Geraldo estão lado a lado. A cor azul é muito presente no lado dos
representantes da Bonfim.
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Figura 08: Após ser apresentado, Diego toma a frente de seu avô, em sinal de liderança e substituição.

Pouco antes da metade do filme, há uma cena onde Clara vai até o cemitério
para visitar o túmulo de seu falecido esposo. De início, é destaque as cores cinza dos
túmulos, representando um ambiente “sem vida”. Ao chegar na lápide, fala umas
poucas palavras e abre o caderno para ler um texto que havia redigido, porém
desiste. Abaixa, coloca uma rosa no túmulo e retira as flores secas que lá estavam.
Clara analisa-as, demonstra em seu semblante ter refletir sobre, vira as costas e vai
embora. No caminho, depara-se com funcionários do local abrindo uma cova para
retirar ossadas antigas de lá e abrir lugar para um novo caixão. A câmera então
aproxima-se aos poucos do rosto de Clara, quando então ela vira-se e toma o
caminho até a saída.

Figura 09: O cemitério, cinza, contrasta com o restante do filme, cheio de cores.
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As cenas do túmulo são apresentadas com Clara em Primeiro Plano, e o
zoom só é utilizado com maior impacto na parte final. A questão de substituição está
aqui presente no debate vida e morte, o que é muito presente no filme. Clara e Tia
Lúcia eram viúvas; Ladjane teve seu filho morto; John Lennon, assassinado por um
fã, também aparece na trama; no baile, o homem com quem ela dança, também é
viúvo. E a própria substituição das plantas antigas pelas novas fazem parte desta
simbologia. Porém, neste caso, ambas estão mortas, com a diferença que as que ela
levou ao túmulo ainda não secaram.

Figura 10: Clara retira as flores secas e coloca as novas. O vermelho em sua roupa remete para a primeira cor
do Aquarius no filme, período em que seu marido ainda estava vivo.

Não é apenas em grandes sequências que a substituição do novo pelo antigo faz-se
presente. Durante uma reunião de família na casa de Clara, onde seu sobrinho está
com a noiva separando fotos para usar na festa do casamento dos dois, um close
em seu celular mostra ele tirando fotos das fotografias presentes no álbum. Ao
analisar a tela do seu smartphone, é possível perceber que este está com o “Modo
de Economia de Bateria” ativado. A fotografia, contudo, está em perfeito estado,
mesmo após anos armazenada. É possível interpretar isso como uma mensagem
do diretor afirmando que nem todas as substituições podem ser consideradas
positivas. A foto, que possui muito menos tecnologia que o smartphone, estará
disponível sempre, sem a necessidade de recarregá-la na energia elétrica.
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Figura 11: As barras vermelhas na parte superior da tela demonstram o “Modo de Economia de Bateria”.

Há uma crítica do mesmo teor quando, já na parte final do filme, Clara e sua
advogada dirigem-se até um local para buscar o documento que a moradora do

Aquarius apresenta à Geraldo e Diego no fim da trama a fim de incriminar uma
atitude ligada a Construtora. Mesmo com tantas questões ligadas à modernidade
sendo destacadas no filme, é um documento impresso, encontrado no meio de um
arquivo físico, que servirá para que Clara lute contra a Bonfim.

CONCLUSÃO

Através da análise de Aquarius foi possível compreender a importância de um
trabalho audiovisual para a propagação de um ideal. Há tempos que meios de
comunicação em massa são utilizados para este fim, em diversos assuntos sociais.
Estudar um filme como um material criado por pessoas, com ideologias e
posicionamentos, é essencial para entender como o mundo é regido, com suas
múltiplas narrativas e visões. Outro fator importante é a forma como os cineastas
lidam com aspectos psicológicos a favor de sua narrativa. O branco, por exemplo,
muito presente no interior do apartamento, ajuda a formar um local onde o
espectador quer estar, porém isso não fica explícito na narrativa. São elementos
que, quando colocados em cena, não precisam estar em destaque para serem
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notados, ou então, por mais estranho que soe, não há a necessidade de serem
percebidos para serem notados.
Por fim, é interessante o modo como o posicionamento político dos
envolvidos em uma produção pode afetar a imagem do filme mesmo após ele já
filmado, editado e distribuído. Mesmo não sendo o assunto do filme, Aquarius ficou
marcado pelo protesto em Cannes. Isso ocorreu em um momento estranho da
política brasileira, com vários movimentos ideológicos esbravejando em busca de
ordem. O debate de questões sociais – tanto de memória, como no filme, quanto em
outros campos – deve ser incentivado e adotado por produtores de conteúdo, sejam
eles profissionais de mídias escritas ou audiovisuais. Assim, Aquarius mostrou-se
uma produção de grande importância para o cenário atual, e deve incentivar a
criação de novos produtos culturais com conteúdo político, pois como escreve Walter
Benjamin, “(...) é decisivo que a produção tenha um caráter de modelo, capaz de, em
primeiro lugar, levar outros produtores à produção, e em segundo, pôr à sua
disposição um aparelho melhorado.” (BENJAMIN, 2006, p. 271).
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Narrativas desiludidas sobre a abertura democrática: o
entrecruzamento de história e ficção em Tanga, filme de Henfil
Márcia Neme BUZALAF (Universidade Estadual de Londrina)1
Mais ficcional que Tanga – Deu no New York Times?, impossível. O único
filme dirigido pelo cartunista Henfil (1944-1988) apresenta personagens nada
verossímeis, além de uma construção estética tão caricata quanto a própria trama.
Busca-se, neste trabalho, discutir o tom documentarizante da obra a partir de duas
bases conceituais: (a) as contribuições históricas encontradas no cinema de ficção
abordadas por Marc Ferro e (b) o entrecruzamento de narrativas históricas e
ficcionais teorizada por Paul Ricoeur. A temporalidade da narrativa histórica é um
elemento também constitutivo da narrativa ficcional, bem como a dimensão
imaginativa que a narrativa histórica adquire ao lidar com o ter-sido – característica
intrínseca da narrativa ficcional. Lançado em 1987, Tanga, ao utilizar a linguagem
humorística e a construção declaradamente ficcional, oferece possibilidades
interpretativas que refletem a desilusão do cartunista durante o processo de
abertura democrática, reforçando o caráter documental do cinema de ficção.
Palavras-chave: Narrativa histórica, cinema de ficção, Henfil.

Tanga – a narrativa histórico-cinematográfica de um cartunista

Um dos gêneros de maior sucesso no cinema é a comédia. Detentora de
grandes públicos em diferentes países, no Brasil também atingiu popularidade com
diretores como Mazaroppi, nos anos 50, 60 e 70. Um filme que se enquadra nesta
categoria é o único dirigido por Henfil. Tanga – Deu no New York Times? (1987) foi
produzido e lançado durante o período da abertura democrática no Brasil e, ao
fundamentar sua linguagem no humor, estimula um riso amargo que caracteriza a
desilusão em relação ao passado e ao futuro político.

1

Docente adjunta do Departamento de Comunicação Social na Universidade Estadual de Londrina (UEL).
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Figura 1: Cartaz do filme Tanga - Deu no New
York Times? (1987)

Tanga é um país fictício, uma ilha localizada no Caribe que tem como língua
oficial o português, com alguns termos e alusões ao nazismo em alemão, inclusive o
nome do ditador Herr Walkyria Von Mariemblauque. O título do filme faz referência
ao jornal norte-americano, o único permitido em Tanga, que tem a imprensa
censurada. A primeira cena do filme é justamente a saga do único exemplar do New

York Times (NYT) sendo enviado ao ditador, que o lê no banheiro e, na sequência, o
incinera. Mais do que isso, o jornal é marcante em toda a trama, já que é ele o
definidor do que acontece ou não acontece em Tanga.
Já nos créditos, o filme divide os personagens entre “a ditadura”, “os
guerrilheiros” e “o povo”. O general Guantánamo (em referência metafórica à base
naval norte-americana em Cuba), bem como todos os envolvidos na ditadura,
vestem fardas cor de rosa chiclete. O ditador dorme em um berço, demonstrando a
infantilização com que Henfil quis representar este setor. Já os guerrilheiros batem
cartão, vivem escondidos e são representantes paródicos de várias organizações
“bolcheviques” de esquerda, como o Sendero Luminoso, que no filme se chama
Pentelho Luminoso, e a Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), que no filme é
Vanguarda da Vodca Sectária, colocando em foco a referência metafórica que é um
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elemento constituinte tanto do cartum quanto da linguagem humorística e do
cinema, principalmente o de ficção.

Figura 2: Cena do ditado dormindo em seu berço.

Em nenhuma cena é possível esquecer que se trata de um filme dirigido por
um cartunista, já que os personagens são caricatos, os diálogos rápidos, a
linguagem concentrada no humor e, ao longo da trama, a incidência constante da
crítica social que sempre fez parte da obra de Henfil.
O historiador Marc Ferro foi fundamental para dimensionar a importância do
cinema como fonte sobre o passado. Ao discutir os lapsos que todo documento
histórico apresenta, Ferro valoriza a produção de filmes para além do que é
explicitamente dito, para além da intencionalidade do operador. O cinema é,
portanto, uma fonte que apresenta de forma relevante as dicotomias da
representação: aparente – latente, visível – não-visível e história-contra-história.
Ferro valoriza as possibilidades de compreensão através do cinema como uma
contra-história, principalmente em regimes políticos opressivos.

Abertura e desilusão

O período de abertura política não trouxe euforia ou esperança aos que lutaram
contra a ditadura. Pelo contrário. Ao invés de representar a vitória, indicou a
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condução lenta, gradual e contínua do próprio regime diante dos impasses oriundos
do próprio. Com uma anistia ampla, geral e irrestrita, até hoje o país não teve
nenhuma penalização contra os que torturam e assassinaram presos políticos.
Apesar do governo Geisel (1975-1979) ser considerado o início do fim da
ditadura civil-militar, foi justamente neste período a barbárie de várias prisões que
culminaram, muitas vezes, em assassinatos brutais, como foi o caso de Vladimir
Herzog, em outubro de 1975, mês marcado por uma violência desmedida contra
jornalistas.
A morte de Vlado é retratada ao longo do filme, através da referência
metafórica de um preso político que teria cometido suicídio com o cadarço dos
sapatos. Na cena, o ditador chama o general para perguntar deste fato, já que havia
sido publicado no NYT, bem como o atentado à única livraria do país, que vende
apenas um livro, chamado Mein Luta. A partir deste ponto, o preso precisa “ser
suicidado” e a livraria precisa ser incendiada – uma clara referência aos atentados
às bancas de jornais e revistas que comercializavam publicações da imprensa
alternativa.

Figura 3: Cena da tentativa de suicidar o preso político com um cadarço
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Propondo o entrecruzamento também das fontes históricas, é interessante
ressaltar que a morte de Vlado foi abordada em cinco reportagens publicadas pelo
próprio NYT, sempre em tom crítico à ditadura: em 31 de outubro, “Death os
newsman held by army stirs Brazilians”; em 12 de novembro, “Brazilian bishops
acuse autorithies of murder”; em 14 de novembro, “Silent American Voices”; em 16
de novembro, “Issue of torture growing in Brazil: Jornalist´s death in prison is a
focus for criticismo of the security forces”; e em 30 de novembro, “A ‘suicide’ shocks
Brazil”. Na reportagem do dia 14 de novembro, o texto (sem assinatura) registra o
que a imprensa brasileira foi censurada de publicar: a prisão de 11 jornalistas e
mais de 200 intelectuais, líderes sindicais e políticos de oposição.

Entrecruzamento de narrativas

As narrativas de Henfil em Tanga possibilitam inúmeras abordagens sobre a
crítica feita a várias instituições, grupos e ações. A Igreja, as organizações
populares, o machismo, o feminismo, os grupos de esquerda, a luta, a revolução, a
censura, a imprensa, nada escapa ao olhar crítico e satírico do cartunista Henfil.
Neste artigo, centralizamos nossa análise no sentimento de desilusão que permeia
toda a obra.
O filósofo Paul Ricoeur aborda o caráter referencial da linguagem em seu
livro Tempo e Narrativa e fornece elementos que auxiliam na análise de uma obra
ficcional.
(...) os textos poéticos falam do mundo, embora não o façam de
modo descritivo. A referência metafórica, quero lembrar, consiste
no fato de que a supressão da referência descritiva – supressão
que, numa primeira aproximação, remete a linguagem a si mesma
– revela ser, numa segunda aproximação, a condição negativa para
eu seja liberado um poder mais radical de referência a aspectos e
nosso ser-no-mundo que não podem ser ditos de maneira direta.
(RICOEUR, 2010, Vol. 1, p. 136).
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A referência metafórica da qual Ricoeur fala é a base do trabalho do
chargista, já que é a partir dela que a leitura documentarizante de uma obra
ficcional é possível. Para Ricoeur, “é às obras de ficção que devemos em grande
medida a ampliação de nosso horizonte de existência” (RICOEUR, 2010, Vol. 1, p. 137). A
referência metafórica permeia toda a obra de Henfil, desde o ponto de exclamação sob o
qual Graúna, sua personagem, é desenhada, até o preso político suicidado em Tanga.

A história recente da ditadura civil-militar vem sendo acordada de forma
dissertativa em pesquisa, exploração dos documentados recém-abertos e
documentários, mas a importância da pluralidade das histórias sobre o período de
violência e censura deve abranger, também, as narrativas ficcionais, já que a
hibridização dos gêneros cinematográficas ampliam o status de fonte sobre o
passado. Ao discutir o entrecruzamento de história e ficção, o autor não iguala seus
discursos.
Por entrecruzamento entre história e ficção, entendemos a
estrutura

fundamental,

tanto

ontológica

quanto

epistemológica, em virtude da qual a história e a ficção só
concretizam suas respectivas intencionalidades tomando
de empréstimo a intencionalidade da outra (RICOEUR,
2010, Vol. 3, p. 311).

Mesmo os chamados filmes históricos trazem, no seu âmago, referências
sobre o momento no qual foram produzidos; mais do que sobre o que retrata, o
cinema fala do tempo presente ao trazer como a representação do passado é feita.
Neste sentido, Tanga fornece reflexões históricas ancoradas no período de abertura,
e o faz dentro de um ambiente crítico, céptico e desiludido com todos REIS, Daniel
Aarão. Ditadura e democracia no Brasil. 1. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2014.

os grupos sociais atuantes daquele momento e que haviam tido importância nos
anos que antecederam a produção do filme.
Ao estimular um riso amargo tanto em relação a regimes opressores quanto
a grupos de esquerda e a imprensa, Henfil desloca a visão maniqueísta que
predomina as sociedades em ambientes de tensão política e, de alguma forma,
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mostra que a luta da qual ele fez parte com sua obra, a redemocratização do país,
mesmo tomando forma, estava longe de significar o paraíso.
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Copacabana Brasil
Uma análise antropológica de Edifício Master no cinema documentário
de Eduardo Coutinho
Renata CABRERA BORGES
Orientador: Prof. Dirce Vasconcellos Lopes

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar o filme Edifício Master
(2002), documentário de Eduardo Coutinho, e pretende construir uma leitura
antropológica a partir do que o diretor realiza por meio da alteridade e da escuta –
marca registrada na cinematografia de Coutinho. A pesquisa baseia-se nos métodos
de análise apresentados por Anoye; Goliot-Lété (2012) e Moscariello (1985), além de
leituras relacionadas como artigos e publicações. Master se passa numa única
locação situada no bairro de Copacabana, Rio de Janeiro, e apresenta características
de uma classe média até então não abordada na filmografia do cineasta, e também
pouco encontrada nas produções da época. O foco é investigar a estética do
documentário de Coutinho como uma proposta de contramão nos tipos sociais do
cinema brasileiro da qual fala Bernardet (1985).

Palavras-chave: Eduardo Coutinho. Cinema. Documentário. Antropologia.

Introdução

É bem provável, embora não exista confirmação nenhuma a respeito deste
fato, que Pierre Verger tenha hipoteticamente visto algo sobre Eduardo Coutinho e
vice-versa. Um, fotógrafo e etnólogo, o outro, jornalista e cineasta; um francês na
Bahia e um paulista no Rio de Janeiro. Tantas diferenças na performance do
trabalho profissional, mas uma característica similar que os justapõe: ambos (ainda
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que de forma despretensiosa), fizeram suas contribuições no campo da antropologia
visual.
Neste trabalho, vamos nos ater exclusivamente às experiências de Eduardo
Coutinho. No entanto, o breve parágrafo introdutório pareceu interessante para o
tema, considerando que por vezes os artistas possuem certa dificuldade em se
reconhecer como um cientista. E no caso de Coutinho não foi diferente. Sua
filmografia trafega e exibe nitidamente uma inquietação com relação ao povo
brasileiro – em especial a comunidade carioca, já que em uma de suas inúmeras
fases criativas, o cineasta dedicou tempo suficiente ao se debruçar em filmes como

Santo Forte (1999), que inaugura esta sequência, Babilônia 2000 (2000) e Edifício
Master (2002), que a encerra.
Quase como uma espécie de trilogia, estes filmes aparecem num
determinado tempo em que Coutinho retorna às salas de cinema mais
convencionais1, e volta a participar de Festivais recebendo indicações. Vale constar
que desde a produção de Cabra Marcado Pra Morrer (1964-1984), o diretor havia
assumido outras formas embora nunca tenha se afastado do cinema,
principalmente do gênero documentário, que praticou por muito tempo na condição
de repórter e jornalista2.
Já na condição de antropólogo, Coutinho rejeitaria o título até o dia de sua
morte, muito embora a experiência de Edifício Master tenha colaborado para um
retrato nacional de uma classe média desenquadrada e fora de foco. Isso porque o
filme revela fissuras de histórias de vidas com certa ‘parcimônia’, num álbum de
fotografias da etnografia nacional. Retornaremos a este tópico mais adiante quando
abordar-se-á os estereótipos produzidos pelas mídias hegemônicas na contramão
do cinema de Coutinho.

Não referente aos cinemas tradicionais que comumente exibem os filmes blockbusters, mas no sentido de que os filmes
passaram a ser distribuídos em determinadas salas. Isso porque o cinema documentário era e continua fazendo parte do
circuito dado como alternativo.
2
Nesta fase de “experimentação” (BEZERRA, 2014, p. 17), Coutinho trabalha no programa Globo Repórter e financeiramente
mais independentes realiza algumas produções. Além disso, na função de jornalista, ele consegue executar grandes
reportagens veiculadas na Globo.
1
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O fato curioso de Edifício Master, é que ao contrário do estilo praticado nos
outros dois filmes anteriormente citados, Master não tem um assunto em pauta; ele
tem vários. Vários e distintos. Como um caleidoscópio, há perspectivas diferentes
sobre o momento contemporâneo ao que os relatos foram filmados, e há também
preocupações diversas que emergem dessas histórias individuais presentes numa
espécie de anticomunidade3 – fruto desta identidade de relações desarmônicas e
díspares que se esbarram pouco (ou quase nada), neste ambiente vertical.

Figura 1: cena do filme Edifício Master / Fonte: desconhecida.

ASSISTIR E ANALISAR

No início do filme, após as informações de finalização e distribuição, aparece
4

um letreiro com o título do documentário e depois a direção. A sequência inicial
começa com a equipe de gravação entrando no prédio, captados por uma câmera de
vigilância. A cena corta para uma imagem de elevador e sugere um diálogo

3

“Não Quero Saber Como o Mundo é, mas Como Está”, conversa de Coutinho com María Campaña Ramia (2012).
Conjunto de planos que constituem uma unidade narrativa definida de acordo com a unidade de lugar ou de ação. (VANOYE,
2012, p. 35)
4
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5

espontâneo; quando a porta se fecha surge um único plano-sequência que percorre
o corredor de um andar aleatório. A cena é narrada em voz off6 pelo próprio diretor:

Um edifício em Copacabana, a uma esquina da praia, 276 apartamentos
conjugados, uns 500 moradores, 12 andares, 23 apartamentos por andar/
alugamos um apartamento no prédio por um mês, com três equipes,
filmamos a vida do prédio durante uma semana. (COUTINHO, 2002)

Partindo da ideia de que a análise de um filme se trata de um “processo de
compreensão e reconstituição” (VANOYE, 2012), iremos usufruir de um exame mais
técnico com o intuito de mexer e mover com os significados de Master. A partir
disso, o que nos importa não é somente o produto fílmico em si, mas o lugar de fala
do autor e também as percepções e impressões que podemos reconsiderar na
posição de espectador e analista (Figura 2).
Dois apontamentos são importantes neste sentido: 1º) a desconstrução de
uma determinada cena equivale à descrição e 2º) a reconstrução corresponde à
interpretação. Entretanto, é evidente que “os limites da criatividade analítica são os
do próprio objeto de análise. O filme é, portanto, o ponto de partida e o ponto de
chegada” (VANOYE, 2012), não pretendendo criar ou estabelecer uma verdade
concreta sobre a produção, mas assumindo “uma espécie de ficção” sem exceder o
“real”. Considere o quadro a seguir:

5

Corresponde à realização de uma sequência num único plano. (VANOYE, 2012, p. 35)
É a voz do Saber e do Poder no cinema. Domina as imagens de certo modo, proporciona-lhes um sentido, mas muitas vezes
vai além do que a imagem mostra. (CHION, apud VANOYE, 2012, p. 105)
6
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Figura 2: quadro explicativo (VANOYE, 2012, p. 18).

O DISPOSITIVO SOBRE EDIFÍCIO MASTER

Posto isto, o foco deste artigo (além de estabelecer uma relação de análise
com o objeto), é também dissecar algumas características antropológicas e
etnográficas que são apresentadas no filme a partir da relação de Coutinho com os
personagens – na forma de entrevistador e entrevistados. Edifício Master possui, em
especial, um caráter evidentemente social; porém sem usar dos recursos préprogramados no que diz respeito à personagens pré-programados de uma longa
reportagem.
Esta é, sem dúvida, uma das preocupações de Coutinho enquanto cineasta e
documentarista. Por exemplo, no longa Boca de Lixo (1992), o pré-conceito criado
antes de assistir ao filme, é aquele de que as histórias das pessoas que vivem neste
tipo de ambiente (o lixão), estão baseadas na tristeza e na angústia – cujo discurso é
de uma vida miserável; de carências, amarguras e desgostos. Entretanto, Coutinho
aciona o “dispositivo da alteridade” (COUTINHO, 1997) e da escuta se colocando de
maneira mais próxima e humana de seus personagens. O resultado é um panorama
visto sob um olhar diferente. São histórias! E na cinematografia de Coutinho, isso é o
que realmente importa.
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O engajamento que há nos meus filmes é uma tentativa de conhecer as
razões e versões que andam por aí. É um engajamento ético porque eu
tenho que ser leal com as pessoas que filmo. Eu não tenho que ser leal
com os camponeses, nem com os favelados em geral, mas com aquelas
pessoas com quem eu conversei, que podem ser camponeses ou
favelados. (...). Ninguém vai nu para uma entrevista. Eu vou ao lixo
pensando em encontrar pessoas que digam que o lixo não é um inferno,
mas um modo de sobrevivência como outro qualquer. (COUTINHO apud
OHATA, 2014, p. 227)

Neste sentido, embora o cineasta não se considerasse um cientista7, ele tinha
a percepção de que “editar é um ato de intervenção” (COUTINHO, 2014, p. 227). E
desta forma, quando se colocasse como mediador, assumiria a responsabilidade de
transmitir o “real”8. No caso de Master, preservando uma das características
marcantes em filmes anteriores, Coutinho permite que partículas deste real sejam
expostas, como a própria equipe de filmagem e seus aparatos, intervenções
externas, sons, ruídos e músicas – consideradas como “expressão sonora no
cinema” (VANOYE, 2012, p. 46).
Em tempo, este primeiro plano-sequência do filme pode ser pensado como
uma leitura antropológica da classe média nacional. Aqui, profundamente
representada por moradores do Edifício Master - Copacabana - Rio de Janeiro Brasil.

PROTAGONISMO SOCIAL

Mas assim como o analista diz coisas sobre o filme, o filme também diz
coisas. Uma rápida contextualização da época em que Edifício Master foi filmado nos
7

“Acredito que a minha visão nos filmes é antropológica, embora selvagem. Eu não sou cientista, mas tratamos dos mesmos
problemas: o que é um relato, a fidelidade de um relato, como traduzi-lo”. (COUTINHO apud OHATA, p. 227)
8
Para Coutinho, a verdade sobre a filmagem é a única verdade que importa; é o que ele chama, de fato, de “real”. (COUTINHO
apud NADER, 2013)
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leva diretamente ao início dos anos 2000. O vislumbre de “aparecer” em uma
produção cinematográfica no mesmo momento em que a estética dos reality-shows9
era predominante na programação televisiva, haveria de produzir efeitos de
legitimação e existência. Tudo combinava com o fenômeno social dessa primeira
década, em que surgia a “nova classe média” num movimento de ascensão social, e
o aumento no potencial de consumo das famílias brasileiras.
A dimensão política da vida pessoal ganha status e confere auto estima na
mesma proporção que a carteira de trabalho assinada do marido (e da mulher!), e a
entrada do filho na universidade, veste essa classe média de um estigma que
reverbera algo parecido com ‘– se batalhar bastante, a gente chega lá’. Os mais
trabalhadores, os mais capazes, os mais competentes, os mais dotados. E é neste
espectro em que Coutinho revela personagens de falas intrigantes, inseridas num
cenário de protagonismo social.
Além de romper com os estereótipos que a TV proporcionava na
época, o longa também romperia com escolhas feitas em produções antecedentes,
como a ausência de um tema central – diferente de Santo Forte, por exemplo, que
aborda a religião –, e também o recorte espacial e ideológico – distinto do que
aparece em Babilônia 2000, filmado nas favelas Chapéu Mangueira e Babilônia –.

Master era um prédio; localizado em Copacabana, pertíssimo da praia e com
aproximadamente 500 pessoas morando dentro.

O que é bom em uma locação só? A possibilidade de se aprofundar. Em
vez de trabalhar na extensão, você trabalha na profundidade. Para mim,
documentário é escavar. E esse limite te inibe os voos ideológicos e ideias
preconcebidas. Quando você tipifica uma pessoa, quando você a objetiva,
você mata a singularidade da pessoa. É a destruição moral e cívica do
indivíduo e do personagem. (COUTINHO apud OHATA, 2014, p. 284)

9

Casa dos Artistas, em 2001 (SBT) e Big Brother Brasil, no início de 2002 (Globo).
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Figura 3: chamada de capa do filme / Fonte: desconhecida.

COMUNIDADE OU ANTICOMUNIDADE

Fato curioso no condomínio, é que os moradores tinham relações muito
limitadas. Viviam, mas não conviviam. E é notório o discurso desta não convivência
através das falas dos personagens que aparecem no filme. Há uma narrativa que
permite que as histórias tenham encontros pontuais, mas sem que elas cruzem
intencionalmente. É o caso do que ocorre nas primeiras entrevistas, cujo alguns
personagens são moradores antigos e que estiveram próximos num certo
momento. Nesta sequência, é evidente mudanças ocorridas na administração do
Master.
A primeira personagem a aparecer é Vera. Cinquenta anos de idade e
moradora do prédio há 49. Mudou-se 28 vezes e conta que vivia uma experiência de
cigana, mas sempre dentro do edifício. Introduz sua participação explicando que ali
antigamente era um “antro de perdição muito pesado”. Histórias de suicídios,
mortes, assassinatos e de forma discreta conta que haviam muitas mulheres nos
corredores e homens esperando em filas. Finaliza aliviada, esclarecendo que hoje, o
prédio é familiar. A cena corta para Sérgio, o síndico:

Seja bem-vindo à sala da administração (sorri). Tô feliz, eu me sinto feliz,
porque aqui, nesse... (respira) eu tô aqui desde oito de abril de noventa e
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sete, e a minha gestão agora foi reeleita em março, E vai até 2003. Eu
espero poder fazer muito mais. O meu objetivo não é (vamos dizer
assim... ééé). Eu queria botar um prédio bonito, digno, decente e graças a
Deus eu consegui. Eu uso muito Piaget, quando não dá certo, parto para
Pinochet. E é uma realidade. (...) A realidade da vida é sempre o funeral
das ilusões... (...). Então quando essa gente tá viajando na maionese e
você mostra a realidade pra eles, eles caem. E aí se chocam diante da
realidade. (...). Eu dou amor e eu quero receber amor, mas eu não posso
exigir o amor... essas coisas não se exigem, se cativam. (COUTINHO, 2002)

Numa espécie de ‘convenção’, a próxima personagem também entra em
compasso com os dois anteriores. Maria do Céu, que não data há quanto tempo
exato mora no Master, reconstrói por meio de uma narração descritiva como era a
“baderna” do prédio antigamente. Ela ri. Gargalha. E como se estivesse relembrando
de fatos em que esteve presente e que também usufruiu, a cena corta. De repente
ela fecha o rosto e diz “o Sergio chegou, graças a deus, e agora tá tudo silêncio”
(COUTINHO, 2002).

Figura 4: Maria do Céu e sua “alegria” desde que Sergio chegou / Fonte: frames captados do filme.

Após a 1ª meia dúzia de personagens, há uma sequência de planos: salas,
quartos, escritórios; todos vazios (Figura 5). Como uma experiência imagética desta
anticomunidade, representada nas formas materiais desses espaços heterogêneos
e diversificados, Coutinho deixa exposto mais uma ruptura. Ao contrário dos
documentários antes realizados, Master é um filme sobre a solidão. As cenas de
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corredor passam a sugerir este silêncio e esta presença da ausência relacional
entre os moradores.

As pessoas das favelas que filmei em Santo Forte, Babilônia 2000, que
vivem em uma favela atual, qualquer que seja, dizem “nós”. Nós significa
os favelados, os habitantes da favela, porque há uma oposição entre o
favelado e alguém de fora, por menor que seja. Aí existe um “nós”
coletivo. Eu moro em um prédio, na Zona Sul, onde ninguém vai dizer nós.
Só vai dizer “nós” na reunião de condomínio, a que nunca vou. “Vamos
instalar uma câmera de vigilância”. Aí é um nós. Mas não existe um nós. É
cada um em seu espaço. Então, em um prédio de 270 apartamentos de 39
metros quadrados, há quem não conheça ninguém, há uma fofoqueira
que conhece mais gente porque se mete em tudo, mas geralmente as
pessoas conhecem no máximo o porteiro e o sindico. (COUTINHO apud
OHATA, 2014, p. 314)

O diretor poderia optar por qualquer prédio em qualquer região do Rio de
Janeiro, mas não selecionou Master por causa das pessoas; escolheu este edifício
porque ele é um lugar que diz algo, pois, “se fosse um prédio de sete andares,
certamente não teria um filme” (COUTINHO apud OHATA, 2014, p. 289). Escolheu
este edifício porque ali haviam pessoas com nome e histórias particulares. Escolheu
Master, acima de tudo, porque ali haviam identidades.
Nesta perspectiva de comunidade ou anticomunidade, o que passa a ter
relevância na análise deste documentário, é exatamente a busca por um sentido
mais amplo de um indivíduo de classe média, que é impotente nas transformações
sociais, mas possui um lugar de fala. Em Edifício Master não existem perfis prontos
– nem impostos pelo diretor, tão pouco pelo espectador. Na experiência do olhar
sobre este sujeito, basta nos posicionarmos como cúmplices e compreender que
alteridade é o exercício de nos colocarmos no lugar do outro. Estando distante, ou
muito próximos.
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Figura 5: os espaços vazios em Edifício Master / Fonte: Blog Salada de Cinema.

UM CINEMA DO CONTRA

No mesmo período em que se consolida uma vertente relevante do cenário
nacional chamado ‘cinema de retomada’10, Eduardo Coutinho reinventa o
relacionamento entre entrevistador e entrevistado, e Edifício Master é seu último
filme que de certa forma ainda é pautado numa relação de completa alteridade. A
partir disso, suas próximas produções teriam um fôlego vindo de outras
inquietações – decorrentes desta, todavia muito mais relacionadas à forma que ao
conteúdo –, como é o caso de Jogo de Cena (2007) e Moscou (2008).
Concentrando

esta

análise

neste

exato

momento

de

quebra

na

cinematografia de Coutinho, podemos estabelecer uma espécie de cinema contra
hegemônico ao que já vinha sendo convencionado no cinema documentário da
época ou até mesmo das produções televisivas: o “tipo sociológico”, (BERNARDET,
1985, p. 19) condicionado pelo discurso do personagem como matéria-prima mero
ilustrativa, aparecia como forma de preenchimento e encaixe no universo delimitado
pelo autor.

10

Depois de uma estagnação de quase duas décadas, com problemas de financiamento e apoio, o cinema brasileiro voltou a
produzir muitos filmes e adquiriu características próprias no que se refere à história do cinema nacional. (LINS, 2008)
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O filme funciona porque é capaz de fornecer uma informação que não diz
respeito apenas àqueles indivíduos que vemos na tela, nem a uma
quantidade muito maior deles, mas a uma classe de indivíduos e a um
fenômeno. Para isto, para que passemos do conjunto das histórias
individuais à classe e ao fenômeno, é preciso que os casos particulares
apresentados contenham os elementos necessários para a generalização,
e apenas eles. (BERNARDET, 1985, p. 15).

Havia um modelo imperado nessas produções, e Coutinho buscava um
caminho contrário; um caminho que se preocupasse ou se ativesse menos aos tipos
sociais com a voz da experiência, da qual fala Bernardet. O cineasta talvez buscasse
uma linguagem mais antropológica, no sentido de colocar o homem na sua
plenitude diante dos fenômenos que o envolvem – uma experiência micro para
macro. E tal como as produções de hoje estão esgotando as possibilidades sobre
filmar o que é ter uma vida mais cool11, aquele período estava derradeiramente
cominando a um pragmatismo visual: ‘realista e prático’.
Ainda contrapondo Bernadet, em que “os entrevistados são usados para
chancela a autenticidade de fala do locutor”, visualizamos Coutinho como este
narrador personagem que revela uma experiência de primeiro contato. Claro que
por trás das gravações haviam ocorridos entrevistas prévias realizadas pela
produção, mas considere esta análise baseada neste contato imediato do
personagem com o diretor. Este encontro bruto, entretanto, não visceral. O
movimento da obra de Coutinho alimentava novos deslocamentos e repercutia de
forma provocativa no cinema autoral.
No artigo Eduardo Coutinho e a Tv, Esther Hamburguer12 comenta que essas
variações experimentais do diretor, sobre “a natureza da interação entre o cineasta,
sua equipe e os personagens que ganham vida em seus filmes” (Hamburguer apud
OHATA, 2014, p. 431), resultavam numa “locução extra fílmica” – expressando a

11

Existem listas e mais listas na internet, por exemplo, que indicam documentários sobre ‘repensar o nosso mundo’, ‘repensar
o nosso estilo de vida’, ‘inspirar a vida’ ou ‘ser feliz’.
12
Professora livre-docente na Escola de Comunicação e Artes da USP, crítica, ensaísta e atualmente coordenadora do
Laboratório de investigação e Crítica Audiovisual (Laica). (OHATA, 2014)
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crítica e a autocrítica de um cinema que, “embora buscasse um posicionamento de
esquerda, reproduzia em sua forma as contradições que intentava superar”.
E, como “no cinema, fantasia ou não, a realidade se impõe com toda a força”
(BERNARDET, 1980, p. 13) a expectativa sobre Master era a de que o longa pudesse,
sim, abordar “grandes revelações sobre a vida secreta em um cortiço vertical”
(ARAÚJO, 2002); contudo, esta diversidade de personagens frente à um Coutinho
prestes a se reinventar, só atestaram o que o cineasta provavelmente há muito
vinha se dedicando: “filmar o real” (LINS, 2008) – e quanto mais ele for ficcionado,
mais real.
Posto isto, então, e já caminhando para um outro ponto interessante nesta
análise, que Master corrobora para um cinema de “ficção plena e fascinante”, em
que cada cômodo contém um mundo particular e ensimesmado que, vistos de perto,
resultam num tipo de labirinto e, “Talvez esse labirinto seja cada um de nós, talvez a
soma de todos” (ARAÚJO, 2002). Mas independente de uma coisa - ou da outra -, que
este labirinto leve principalmente à caminhos de desestereotipação13; concedendo
novas possibilidade de diálogos, e especialmente de linguagens cinematográficas.

PEÕES, BISPOS E RAINHAS

Um dos fatores fundamentais no filme é a montagem – que por sua vez, tem
a “função criativa de produzir na mente do espectador, através da associação visível
de duas imagens, uma terceira imagem invisível” (MOSCARIELLO, 1985, p. 18) – ou a
‘soma de um produto’, como afirmou Eisenstein. Portanto, neste cinema
fundamentado na palavra, Coutinho teria como prioridade a valorização de seus
personagens, e por consequência, a ordem que os colocaria na edição final.
Neste sentido, o cineasta passa a constituir um cinema de ‘performance’ que,
segundo Bezerra, expressa a riqueza de personagens presentes num documentário.
13

Ir contra os estereótipos.
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Contraditórias, conscientes, melancólicas; é quando o cinema de Eduardo Coutinho
encontra “o modo de dar corda ao mundo e às pessoas no mundo” (BEZERRA, 2014,
p. 12) a fim de explorar as expressões humanas. Berg explica:

A gente costumava dividir os personagens entre peões, bispos e rainhas.
Os peões são personagens bem curtos que entram para ajudar a narrativa
ir para frente, os bispos são personagens mais fortes, mas que não são
extremamente luminosos, em termos de tamanho são médios. E as
rainhas são os grandes personagens, aqueles que duram um bom tempo,
tipo a D. Tereza do Santo Forte. (BERG, 2015)

Moscariello (1985) já havia mencionado a palavra “rainha” (p. 48) em uma de
suas hipóteses sobre a personagem nas produções fílmicas. Para ele, os papéis
nunca deveriam ser ‘representados’, e sim ‘atuados’. Neste sentido, pode-se dizer
que Coutinho estabeleceria compreensão similar no que diz respeito ao entrevistado
na condição de material humano diante da câmera, servido como “funções, e não
como valores”.

Edifício Master é um “concentrado de substância humana raramente visto no
cinema brasileiro” (MATTOS, 2003, p. 71). Conflitos familiares, solidão, fabulações,
vaidades, convivências; material suficiente para desmontar o psicológico do
espectador. Os moradores são “verdadeiros protagonistas de uma dramaturgia da
vida real”: uma professora com fobia social que passa praticamente toda a
entrevista sem olhar nos olhos do diretor, um senhor que diz ter conhecido Frank
Sinatra e inclusive cantado junto, e uma garota de programa que sustenta a filha e a
irmã e diz contar mentiras o tempo todo – exceto nesta entrevista!
Para compreendermos melhor esta configuração em Master, iremos por fim
analisar três entrevistas que atuem como ‘peões, bispos e rainhas’ na montagem do
filme. Seis condições gerais seriam basicamente importantes na escolha destes
personagens: “anonimato, oralidade, espontaneidade, fabulação, teatralidade e
experiência de vida” (BEZERRA, 2014, p. 58).
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PEÃO
Tempo no filme: 25'03''
Duração: aproximadamente dois minutos.
Entrevistados: João, Fábio e Bacon.
.

Figura 6: personagens peões / Fonte: frames captados do filme.

A cena começa com os rapazes em contra-plongéeu14 tocando uma música
autoral. Um na voz, outro no violão e o terceiro parado com uma capa de chuva
amarela e um capacete. Um corte e escutamos a voz de Coutinho perguntando se
eles são amadores ou já ganharam dinheiro com música. João é o primeiro a
aparecer, responde que sim e explica que a música cover seria mais rentável: “Mas
se eu pensasse só em dinheiro eu não iria ser músico”. Então Fábio reafirma o
discurso de João explicando que não gostariam de tocar em “barzinho pra alegrar
ambiente”, mas que querem fazer shows e viajar.
Coutinho, que já possui algumas informações em mãos, levanta outra
questão afirmando que os meninos moram no Rio de Janeiro há seis meses, e
pergunta se estão gostando. Fábio responde que sim e que no Rio as pessoas
parecem estar sempre felizes. Ainda pergunta sobre valores de aluguel, como eles
“se viram” para pagar as contas etc. E o silêncio do terceiro garoto de apelido Bacon
é questionado pelo diretor. João esclarece que quando ele está com essa roupa não
pode falar, e que a intenção com o amigo é uma mensagem visual e não sonora. A
cena acaba.

14

Quando a câmera está abaixo do nível dos olhos.
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É possível interpretar a participação desses personagens como peões, pois o
diálogo é menos fluido e sem grandes explorações de um tema ou história
especifica. Trata-se de três jovens que vieram – digamos – ‘tentar a vida como
músicos na cidade grande’. Um sonho? A música como forma de protesto? O
cineasta parece se interessar pouco por histórias como essas, entretanto
consideramos aqui uma entrevista de continuidade. Ou como afirmou Berg, para
fazer com que a narrativa ganhe ritmo.
BISPO
Tempo no filme: 37'56''
Duração: aproximadamente quatro minutos.
Entrevistado: Roberto

Figura 7: personagem bispo / Fonte: frames captados do filme.

Considero Seu Roberto um bispo por colocar o diretor em uma das situações
mais curiosas do filme: escutamos Coutinho gaguejar por supostamente não fazer
ideia do que responder. Pois bem. Resumidamente Seu Roberto é um senhor de 65
anos que sente uma falta absurda dos pais – principalmente da mãe, a quem
preferia tê-la como um “caquinho de velha” do que não a ter mais. A entrevista tem
duração maior não só pelo tamanho do diálogo na montagem, mas porque a
sequência começa na porta de entrada, quando uma das integrantes da equipe acha
que errou o apartamento; é outra pessoa quem abre no lugar de Roberto.
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Ele começa contanto que já foi um homem bem de vida, teve muitas casas,
profissões, morava em Santa Tereza. “– Trabalhei muito nesse mundo e enquanto
muita gente ia tomar sua cervejinha eu ficava trabalhando”. Diz ter adoecido e
sofrido um derrame cerebral, enfatiza sua idade e o fato de estar debilitado, e é
neste momento que coloca nosso cineasta encurralado. “– Nessas condições, quem
é que vai me dar emprego? Pra dar emprego pra um garoto novo tá difícil, quanto
mais pra um velho cheio de problema. Então não tem emprego pra uma pessoa
igual a mim. O senhor quer me dar um emprego? ”.
Um curto silêncio é quebrado por uma fala vulnerável e sem muito sentido de
Coutinho e Seu Roberto o interrompe dizendo que o diretor é uma pessoa muito
simpática, muito amável, e que lhe agradece. “Mas a realidade é a realidade né
meu? ”, finaliza. Acredito que cenas como essas se tornam emblemáticas por
atuarem como quebras na narrativa. Primeiro pelo impacto desta troca de lugares
entre entrevistado e entrevistador. E segundo, porque nosso cineasta se vê num
verdadeiro conflito de posições, classes, lugar, voz de fala.
No documentário Eduardo Coutinho, 7 de Outubro (2013), em que o cineasta
aceita ser entrevistado e filmado pelo colega diretor Carlos Nader, Coutinho
relembra a cena e como é que sentiu-se no momento da entrevista. Afirma que os
encontros com os personagens do Master eram mais densos e muito mais
desgastantes que em Santo Forte ou Babilônia 2000, onde o contexto é propicio para
histórias mais ‘pesadas’15. Isso porque, segundo ele, é mais fácil você narrar uma
coisa que está mais distante do que próxima. E talvez ali com Seu Roberto, um
homem poucos anos mais novo que Coutinho, o caos não era a favela; o caos não
era o centro de Copacabana. O caos era ele.
RAINHA
Tempo no filme: 40'48''
Duração: aproximadamente oito minutos.

15

Digo pesadas, pois há uma concentração de histórias que poderiam ser mais dramáticas num contexto de favela, por
exemplo.

Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

Entrevistada: Alessandra.

Figura 8: personagens peões / Fonte: frames captados do filme.

No xadrez, a rainha é considerada a peça mais forte do jogo; logo,
Alessandra dá cheque mate na narrativa. Começa sua história dizendo que não teve
infância, ficou grávida aos 14 anos, faz programas para sobreviver e que na primeira
vez que recebeu pelo trabalho, foi com a filha a um fast food e gastou todo o dinheiro
em comida. Explica que hoje em dia não tem mais coragem de fazer isso, e Coutinho
pergunta "– Coragem de fazer o que?", ela: "– De gastar 150 reais no Mc Donalds,
claro".
Afirma que espera a morte, pois apesar de amar viver acredita que ao
morrer sua vida melhoraria e não haveria mais sofrimento, “– só mordomia,
acordar tarde, almoço pronto, ficar brincando com a filha e enchendo o saco uma da
outra, telefonando para todo mundo... é isso o que eu queria". O diretor a questiona
sobre seu depoimento corajoso e ela então o responde dizendo que não se trata de
coragem: "isso é normal". Ainda acrescenta que hoje no mundo tem tanta coisa que
não deveria ser normal, como "rico que rouba de pobre e pobre que rouba de outro
pobre", então porque é que ele deveria ser apedrejada pela vida que leva. "Por isso
que eu falo mesmo... E quem quiser gostar de mim vai ter que gostar assim",
reitera.
A cena continua, mas há um ponto bastante relevante antes de encerrar a
participação de Alessandra. Ela fala que é mentirosa, que para mentir é preciso
acreditar, e que conta tantas mentiras que às vezes acaba acreditando nelas.
Coutinho faz uma última interrogação e pergunta o que ela mentiu nessa conversa;
então ela responde que nada e a cena acaba. De fato, além de Alessandra ser uma
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dessas personagens “iluminadas”, como explica Berg, a entrevistada ainda
apresenta características muito adversas e que se chocam com as de outros
personagens. Não que exista um conflito, pois isto o documentário não aborda e
também não parece investir nessa preocupação social quanto ao seu
relacionamento com os demais moradores.
A riqueza desta personagem, o quanto ela é intrigante em suas falas, como
por exemplo quando diz “– lá no meu bairro”, ora, mas ela não mora ali, em
Copacabana? Que diabos de bairro? É tão expressivo pensar que Alessandra se
encaixa numa perfeita contradição do que se espera quanto às histórias dos
moradores no Master; é incrivelmente considerável a forma como ela coloca sua
relação com a mentira e o quanto isto a ajuda na sua própria existência.
Neste ponto, temos uma equação de similaridades com a própria
cinematografia de Coutinho, que apesar de não muito estimulada neste artigo, é
parte crucial do que compreendemos ser relevante em sua contribuição, pois o
cineasta fez e desfez inúmeros questionamentos (e autoquestionamentos) sobre o
cinema documentário e sua possibilidade a respeito do Real, desta emboscada que
meteram o documentário quando ele assumiu posto de não ficção.
Temos, portanto, retratos com fotografias múltiplas num verdadeiro
caleidoscópio em que prismas e cores mudam conforme a posição. Num andar, um
casal que recebe Coutinho com uma tábua de frios e diz que morar na zona sul lhes
trouxeram o estigma de ricos, no outro, um casal cuja esposa já tentou suicídios por
não aguentar o relacionamento. E ainda num terceiro, um casal que se conhece
depois de certa idade através de uma revistinha de paquera e vivem felizes para
sempre.

Edifício Master é, sem dúvida, um álbum de família cujas fotos todas tem um
pouco de cada canto do Rio de Janeiro, mas tem também um pouco do Ceará, do
Paraná, do Acre e do Sertão. Pois ali estão as fabulações do que se pode pensar e
criar na realidade deste país. É possível estabelecer outras tantas analogias, mas
aqui, e já caminhando para o final, nos agracia Coutinho, com esta plural e rica
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potência chamada o cinema da alteridade. O cinema da escuta e porque não da
antropologia?
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Babás: A construção sonora de um filme-ensaio
Ana Paula de Aquino CAIXETA
(Universidade Estadual de Goiás) 1

Resumo: O presente artigo visa discutir a construção sonora enquanto
elemento caracterizador de um filme-ensaio, trazendo como objeto de pesquisa e
análise o curta-metragem Babás (2010), da diretora Consuelo Lins, problematizando
a forma como ela utilizou o sonoro para aproximar sua obra dos parâmetros
ensaísticos dentro da seara cinematográfica. Partimos da hipótese de que a diretora
faz uso de uma voz over ensaística capaz de desenrolar o processo de uma reflexão
subjetiva que, no entanto, é aberta e convidativa ao público. Nossa investigação se
deu através de análises fílmicas guiadas pela técnica da decupagem, tanto da banda
sonora quanto da imagética, a fim de confirmar que a obra em um todo visa dialogar
com a estética proposta pelos filmes-ensaio. Os resultados obtidos por esse artigo
nos conduzem ao corolário de que Consuelo faz uso da sua voz, incorporando tons
afetuosos e reflexivos, juntamente às conversas e entrevistas das babás para
constituir uma voz heteroglóssica pertencente ao seu sujeito ensaísta.

Palavras-chaves: Filme-ensaio, Som, Voz-Over.

Introdução

O ensaísmo dentro do âmbito cinematográfico reúne obras interessadas em
pensar e ocasionar pensamentos por meio da enunciação de um realizador que se
revela, “estende-se e equilibra-se entre a representação abstraída e exagerada do
eu e um mundo experiencial encontrado e adquirido por meio do discurso do pensar
em voz alta.” (CORRIGAN, 2015, p. 19). A partir desse “pensar em voz alta” já é
1

Aluna de Iniciação Científica, PBIC/UEG. Orientador: Prof. Dr. Rafael de Almeida, UEG.
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possível estabelecer o grau de importância da construção sonora para o discurso
ensaístico enquanto intermediadora entre o pensamento subjetivo e a experiência
coletiva. Ainda mais precisamente, percebemos a potência da voz-over como um
dos grandes alicerces que sustentam os pilares da construção ensaística no âmbito
fílmico. Logo, para além das demais características marcantes, há uma exigente
necessidade de se refletir e analisar a construção sonora como uma das mais fortes
intermediadoras do pensamento ensaístico e a obra fílmica.

Babás (Consuelo Lins, 2010) é um curta-metragem em que a realizadora faz
uso de fotografias e vídeos de arquivo, de terceiros e pessoais, juntamente a uma
voz-over que dá corpo ao pensamento de Consuelo perante a temática. De forma
não autoritária, a voz transparece ao espectador uma possibilidade de diálogo que
garante novas significações às imagens. Essas e outras características oriundas da
obra configuraram o seguinte problema de pesquisa: como a diretora Consuelo Lins
utiliza-se de elementos da narrativa sonora para aproximar o seu curta-metragem,

Babás (2010), das características de um filme-ensaio?
Partimos da hipótese de que Consuelo Lins costura as imagens de arquivo
por ela selecionadas com uma voz-over ensaística, apresentada majoritariamente
apartada das imagens e extremamente dotada de afetividade, que auxilia na
ressignificação desses arquivos utilizados. Realizando um jogo entre passado e
presente, memória histórica e pessoal, individualidade e alteridade, brincando de
maneira sutil com questões que partem de um eu privado e vão rumo ao público,
numa esfera mais abrangente. Temos a impressão de que tudo isso é intensificado
justamente pelas modulações da voz: por suas falas, entonação, pausas, detalhes
sonoros diversos e ínfimos.
Considerando a potência sonora dentro da construção de narrativas
cinematográficas, o presente artigo visa ressaltar a importância do som no filmeensaio. Tarefa que pretendemos cumprir a partir de um exercício de análise focada
no âmbito sonoro, e nas suas relações com o imagético, sem que seja feita uma
distinção de valores entre ambos.
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Ecoar ensaístico: o pensamento que se materializa em sons

As experiências que ocorrem em arenas públicas são capazes de projetar no
indivíduo inquietações diversas. Estas podem funcionar como o fomento necessário
para despertar a elaboração de uma série de reflexões individuais que, em alguma
medida, retornam a dialogar com o coletivo. A partir dessa relação, o pensamento
ensaístico se propõe a ser uma “reformulação necessária da experiência subjetiva
nos interstícios mutáveis que definem a própria experiência mundana.” (CORRIGAN,
2015, p. 40). Dessa forma, o ensaio se apropria das ponderações realizadas pelo
subjetivo, que são formuladas com caracteres adjacentes da vivência em mundo, e
almeja retirar do âmbito do abstrato o processo delineado por esse pensamento. Tal
materialização pode vir em forma de escrita, fotografia ou filme.
O filme-ensaio se propõe justamente a “um julgamento, mas o essencial nele
não é o veredicto e a distinção de valores, e sim o processo de julgar.” (LUKÁCS,
1910, p. 13). Temos então imagens que visam ilustrar a construção de pensamentos
do realizador de forma não-linear e que caminham paralelas ao som. É justamente
a banda sonora que costura os sentidos, que transcreve os esboços de uma reflexão
subjetiva para a arena pública do espectador, fazendo-o participar desse processo.
A maneira como o filme-ensaio exige de seu realizador o processo de
“repensar e refazer do eu” (CORRIGAN, 2015, p. 21), reflete em sua potência para
desconstruir as estruturas narrativas e se reformular para um diálogo que, apesar
de possuir alguns alicerces subjetivos, partem também de e para domínios públicos
envolvendo assim as suas particularidades históricas, sociais e culturais.
Prosseguindo com as definições de Corrigan perante o assunto e envolvendo a
relação do ensaístico com a tríade: eu, experiência e público; percebemos que a
forma de materialização da representação do eu e um mundo experiencial se dá
através do “pensar em voz alta” (CORRIGAN, 2015, p. 19).
Dessa forma, é recorrente à estilística do filme-ensaio que o realizador faça
uso do artifício sonoro da voz-over para construir seu sujeito ensaístico. Essa voz
dentro do ensaio fílmico costuma ser conjugada em primeira pessoa, desprendida
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de autoritarismos e dotada de tons reflexivos, o que conduz a uma não-imposição do
discurso, mas sim a uma construção dialética entre realizador e público. A partir de
tais considerações relacionadas à voz-over, já é possível considerarmos o grau de
importância da construção sonora para o discurso ensaístico enquanto
intermediadora entre o pensamento subjetivo e a experiência coletiva. Ainda mais
precisamente, notamos a potência da voz-over como um dos grandes alicerces que
sustentam os pilares da construção ensaística no âmbito fílmico.
Ao notar a latência dessa voz-over em obras consideradas filmes-ensaio,
como Sem Sol (Chris Marker, 1983), Os Catadores e Eu (Agnès Varda, 2000) e os
nacionais Otto (Cao Guimarães, 2012) e Elena (Petra Costa, 2012), surge então a
necessidade de analisar a forma como uma voz, que segue apartada das imagens,
pode concretizar sentidos, promover ressignificações e ainda mais: aproximar um
filme do que consideramos ensaístico. Todas essas inquietações foram projetadas
sobre o curta-metragem Babás, onde Consuelo Lins traz imagens tomadas em
primeira mão e imagens de arquivo, sejam elas fotografias e vídeos de terceiros ou
pessoais, e agrega uma voz entremeada por tons afetivos e não-autoritários.
Tal voz-over dentro da obra de Consuelo é pontuada por paisagens sonoras
naturais, som de mar e silêncios, não contando com o efeito melodramático de
algum tipo de música para comover ou gerar aproximações emocionais. Ali, a voz é
a responsável por estabelecer vínculos entre o pensamento subjetivo e a arena
pública, é ela quem estabelece o diálogo entre uma realizadora e seus
espectadores, que abandonam a posição passiva de apenas assistir e passam a
questionar ou participar daquela mesma linha de pensamentos a qual pretende ser
estabelecida pela obra fílmica.
Outras vozes, que aparecem por vezes não constantes no curta-metragem,
são pertencentes às babás, que trabalharam com Consuelo ou para conhecidos dela.
Suas falas vêm em formas de depoimentos sobre as relações que estabeleceram
com o serviço ou em conversas entre as próprias babás bem ao fundo, que nos dão
uma sensação de que a diretora está observando a partir de certo distanciamento
essas personagens, como se fosse uma espécie de “espionagem” da narrativa.
Apesar de sua importância, elas não tiram o foco da voz norteadora de Consuelo que
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perpassa por todo o filme, pelo contrário, servem de amostras para desenrolar
novas histórias por ela contadas.
O discurso ensaístico formulado por Consuelo Lins assume a primeira
pessoa do singular encorpando o tom confessional dos filmes-ensaio, capaz de
promover ainda mais a aceitação plural daquele processo reflexivo: a exposição do
realizador, que fala a partir do “seu eu”, torna crível a possibilidade de estabelecer a
dialética que o filme almeja. Mesmo que esse discurso seja pautado em mesclas de
informações verídicas e não verídicas, ao fazer uso dessa persona um filme-ensaio
como Babás gera aproximações e, mesmo que paradoxalmente, faz uso do subjetivo
como objeto de propagação de discurso em arenas públicas. Pensando que a
propagação desse discurso provém de uma modulação exata dessa voz pelo
ensaísta a favor de seus interesses com a narrativa, é importante ressaltar o quão
ela se faz intermediadora dessas arenas particulares e públicas. Essa voz, própria
do ensaísta, é pensada como uma terceira língua por Weinrichter:

Finalmente, haverá uma terceira língua, intermediária entre as outras
duas, do discurso público e experiência privada, capaz de argumentar
sem autoritarismo, mas sem se reduzir à esfera doméstica. Essa voz
“íntima, porém clara” seria própria do ensaísta. (WEINRICHTER, 2007, p.
29, tradução nossa).

As considerações feitas por Weinrichter, acerca da voz que o ensaísta
assume, nos remetem à recusa que a mesma promove à impessoalidade da voz de
Deus. O narrador documental, que dá corpo a esse outro tipo de voz, faz uso de tons
autoritários, sérios e eloqüentes, ditando seus discursos da forma mais precisa e
persuasiva possível, arquitetando tudo para reforçar o seu estatuto da verdade. A
voz ensaística nada contra essa correnteza, prezando mais por formular uma
reflexão dialética para com o seu público, do que fazê-lo apenas digerir informações
fechadas e prontas. Essa terceira língua entremeia os extremos de uma primeira
proveniente do discurso público, que no caso consideramos como sendo
representada pela voz de Deus, e também de uma segunda, que seria a doméstica.

Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

Esta outra se reduz a uma camada egocêntrica demais, não sendo favorável para o
ensaísta, que busca se expressar por uma subjetividade originária e compartilhável
em arenas públicas.
Toda essa construção sonora, que parte de uma voz em destaque, possui
outras de suporte e são floreadas por paisagens sonoras delicadas e naturais, nos
conduzindo a uma experiência mais intimista com o filme. Ao assisti-lo e sermos
levados pelo tom afetivo do discurso de Consuelo, temos a sensação de receber um
convite pra ouvir suas histórias, ver os seus arquivos e participar dessa reflexão
sugerida pela memória.
Consuelo emprega à voz-over diferentes funções: por vezes ela tece
comentários relativos às babás ou aos materiais de arquivo utilizados, realiza
leituras das sessões do antigo Jornal do Brasil e também faz confissões de
questões pessoais da sua vivência com as babás. Nos primeiros minutos do filme
ouvimos Consuelo dizer: “Amolengar, adocicar, amaciar a cultura portuguesa. As
amas tiveram essa função na formação das crianças. Pelo afeto, pelo apego, pelo
carinho dedicado. Ainda vejo um efeito semelhante no gesto dessas babás”.
Enquanto isso, vemos em tela alguns planos de babás vestidas de branco brincando
ou passeando com crianças na praia. Em outro momento mais tardio do curta,
acessamos a fala de uma babá contando a história de uma patroa que exigia que ela
chamasse seu filho de doutor e ela se recusava, pois havia trocado as fraldas dele e,
dessa forma, ele seria sempre o seu “Kaká” e não Doutor Ricardo.
Percebemos então que uma das primeiras falas da realizadora logo mais é
reforçada por uma das babás entrevistadas. Consuelo empresta, portanto, sua voz
para a construção de distintos sujeitos narradores que operam durante o filme; bem
como, converte seus personagens reais em instâncias narrativas que a auxiliam a
enunciar o discurso do filme. Por essa perspectiva, Babás nos dá a ver múltiplos
narradores que giram em torno de um único discurso.
O comportamento dessa voz utilizada pela diretora nos remete ao conceito de
voz heteroglóssica sugerido por Catherine Lupton:
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O que me interessa nesses filmes é o estilo distinto de comentário em
voz-over, que eu chamo heteroglóssica, que abala por dentro a autoridade
notória do singular e onisciente narrador documental da voz de Deus. Isso
é possível através da multiplicação de eus ou personagens que fornecem
o comentário, adiando ou deslocando o que eles têm a dizer em formas
variadas de discurso relatado em línguas – como a letra, a citação, a
recordação ou conversa – ao afirmar sua ficção ou, pelo menos, o status
ontologicamente ambíguo em relação às pessoas reais (inclusive e
especialmente ao realizador) e fomentando indeterminações, tensões e
desacordos entre eles. (LUPTON, 2011, p. 159-160, tradução nossa).

Considerando então os comentários que a realizadora faz através da voz-over
no decorrer do filme, nos deparamos com a materialização de sujeitos diversos que
ora participam, ora comentam, ora analisam todas aquelas situações que envolvem
as babás ou a vivência de Consuelo com elas.
Outra característica da obra que a aproxima desse conceito levantado por
Lupton é o fato de que a diretora só aparece uma única vez em quadro, quando
ocorre o reencontro com Iraci, sua babá de infância. É recorrente da voz
heteroglóssica a nula ou rara aparição do realizador frente à câmera. Esse
paradoxo, que firma uma presença de vários eus construídos pelo realizador
sonoramente e a ausência de sua imagem, corrobora mais uma vez com a
existência de dissociações entre bandas sonoras e imagéticas.
Tal escolha fornece ao filme-ensaio um reforço à sua intenção de assumir
uma postura reflexiva e também proporciona a liberdade ao espectador para
interpretações ou aproximações mais livres, “isso deixa o público com a
necessidade de ativar a imaginação, ou a fé, para conectar as imagens com o que
está sendo dito (mesmo quando a ligação parece óbvia).” (LUPTON, 2011, p. 160,
tradução nossa).
Logo, tal postura que a voz-over heteroglóssica assume, ao seguir apartada
das imagens, visa gerar deduções e enriquecer o pensamento ensaístico que obras
como Babás se propõem a construir filmicamente. O sonoro dentro do filme-ensaio
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foge das amarras do imagético e deixa de servir apenas como um suporte para o
mesmo, evidenciando sua liberdade e potência de construção do discurso.

Significações imagéticas/ O que dizem as imagens

Elaborando uma investigação do filme que seja mais assertiva para revelar
as características que o aproximam de uma linguagem cinematográfica ensaística,
trabalhamos com o método que Franscisco Elinaldo Texeira traz em seu texto A

propósito da análise de narrativas documentais (2005). Dessa forma, é possível
realizar um levantamento dos materiais de composição listando-os num inventário
e logo após analisar que modos de composição vão dar sentido à obra, juntando as
peças e construindo seus significados.
Para além da potência sonora enquanto elemento caracterizador de um
filme-ensaio é importante ressaltarmos também quais são as particularidades
ensaísticas que o imagético do filme agrega à narrativa, considerando assim a
postura híbrida que esse tipo de obra costuma assumir ao mesclar diversos
materiais de fontes distintas para alcançar um resultado final. Dessa forma, segue
abaixo uma listagem dos principais materiais de composição do curta-metragem

Babás, sejam eles do âmbito sonoro ou imagético:
- Inventário dos materiais de composição (elementos de que se vale o
documentarista na construção/criação fílmica): a) fotografias e pinturas (imagens
históricas de amas de leite com crianças, arquivos pessoais da diretora e de várias
babás com crianças); b) jornal visto e lido (voz-over) na sessão dos anúncios que
procuram por babás (Jornal do Brasil 1925, 1955, 1985); c) imagens/tomadas em
primeira mão, diferente das de arquivo que o filme utiliza (babás negras vestidas de
uniformes brancos na praia/parque com crianças brancas, babás de Consuelo,
babás de terceiros, reencontro com uma babá da infância da realizadora, Iraci); d)
imagens de arquivo (de terceiros como as gravações de famílias antigas/tradicionais
e de arquivos pessoais da diretora); e) a voz-over ensaística (os comentários relativo
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às babas, a leitura da sessão do jornal, as confissões da diretora sobre questões
pessoais dos seus relacionamentos com babás – reforçados pela ausência de
músicas ou paisagens sonoras ao fundo); f) conversas entre babás, ao fundo; g)
paisagem sonora (som das ondas do mar e de crianças no parque); h) as babás que
conviveram com Consuelo (que trabalharam para sua família cuidando dos seus
filhos ou sobrinhos); i) babás de terceiros (suas casas, retratos e histórias); j) Iraci
(babá da infância de Consuelo que proporciona o reencontro com a diretora,
depoimentos sobre o passado dela com a família da realizadora, sua vida atual e
lembranças a partir de fotografias em que ela aparece com as crianças e outras de
sua própria família).
Podemos também considerar e discutir a função que a câmera exerce na
narrativa. Isto é, ela assume uma posição predominantemente caracterizada como
“indireta-livre”, o que se refere à impossibilidade de se definir se aquelas imagens
capturadas são feitas por uma câmera objetiva ou subjetiva, o que, nesse caso, nos
passa uma sensação de “espionagem” desse olhar perante as babás presentes. Se
por um lado essas imagens nos dão a sensação de serem registradas por uma
câmera distante, fria, completamente objetiva, a partir de planos gerais e fixos; por
outro, temos a impressão de que a câmera assume o olhar de Consuelo ao observar
aquelas mulheres que estão tão presentes e distantes da sua vida ao mesmo tempo.
Tal elemento nos remete à mesma sensação provocada pelo sonoro quando
temos a conversa de um grupo de babás ao fundo. O gravador parece oculto,
proporcionando diálogos mais livres, soltos, desprendidos de certa repressão que
poderia ser causada pelo dispositivo e presença da realizadora que, no caso,
também era patroa. O que nos coloca em uma posição intrusa com relação à vida
profissional e particular daquelas mulheres. Provando que, mesmo desassociados,
as imagens e sons são capazes de gerar aproximações que favorecem os processos
reflexivos ao qual o filme se propõe.
Considerando então a variedade de materiais de composição que esse curtametragem consegue aglutinar em sua narrativa de 22 minutos, temos então
elementos diversos tanto do sonoro quanto do imagético que, apesar de não
necessariamente se justaporem, acabam por condensar o sentido da obra. Toda
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essa mistura de materiais é proveniente de uma falta de rigor formal e estruturas
pré-moldadas. O ensaio fílmico possui a liberdade necessária para gerar o
“reordenamento conceitual da vida” (LUKÁCS, 1910, p. 1) e a desconstrução de seus
realizadores, que buscam fazer de si palco para a experiência intelectual a qual seus
filmes se propõem.

(Des)montagem narrativa: diálogos entre imagético e sonoro

Prosseguindo com a análise documental de Babás, neste momento é
interessante compreender a unidade de todas essas peças do quebra-cabeça
ensaístico ao qual o curta-metragem de Consuelo Lins se propôs a construir.
Pensando então no agenciamento dos materiais em função da montagem e criação
de sentido, temos os seguintes modos de composição:
- Inventário dos modos de composição: a) associação de imagens
(fotografias, materiais de arquivo, jornal antigo, imagens/tomadas em primeira
mão) na construção do discurso analógico referente a realidade das babás no
passado e no presente; b) colagem de materiais visuais e sonoros (imagens em
primeira mão e materiais de arquivo junto à voz-over e conversas/depoimentos das
babás); c) imagem e som sincronizados (entrevistas e reencontro com Iraci); d) a
majoritária dissociação entre o visual e o sonoro (voz-over toma característica de
confissão e conversas das babás/depoimentos soam como uma intrusão).
Ao analisarmos a colagem de materiais visuais e sonoros notamos que, em

Babás, isso ocorre sem muito rigor formal, nem sempre prezando por sincronismos
ou padrões. Enquanto vemos as fotografias/pinturas históricas de arquivo, ouvimos
a voz de Consuelo que as descreve analiticamente; as sessões de anúncios do antigo
Jornal do Brasil são lidas de forma direta; imagens tomadas em primeira mão são
permeadas por falas da diretora que nos conectam à realidade das antigas amas de
leite exibidas em materiais de arquivo; temos também imagens de babás que
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tiveram alguma ligação com Consuelo, e, mesclado a elas, depoimentos da própria
realizadora ou conversas promovidas entre essas babás.
Percebemos então que, esse estilo de montagem audiovisual, realizado em

Babás, consequentemente nos remete à abordagem relacionada a majoritária
dissociação entre os dois elementos fílmicos, som e imagem. Temos então imagens
distanciadas e ausência quase completa da realizadora em quadro, enquanto temos
sua presença forte e afetiva através da voz. Uma forma de exemplificação ainda
mais específica é o fato de que, com grande freqüência, ocorre da voz de uma babá
sobrepor a imagem de outra. Em um desses casos temos a voz de uma babá
contando sobre ter entrado na justiça contra a patroa, após ter sido demitida sem
aviso prévio, e, enquanto isso, vemos em planos gerais outras babás, todas vestidas
de branco, cuidando de crianças no parque. Tais combinações enriquecem a obra
através da construção de sentidos formulada em associações livres. Percebemos,
por meio desses atos de montagem, uma tentativa da realizadora de promover a
universalização das questões étnicas que envolvem as relações entre babás e seus
patrões historicamente no Brasil; onde, ainda hoje, tal função sofre perante
desvalorizações arraigadas do passado.
Temos então diversas camadas, que juntas visam orquestrar a construção de
um pensamento que lida com memórias, sejam elas pessoais ou dos outros, e
almejam instigar o público a participar dessa mesma construção experiencial. Como
anteriormente visto, Consuelo Lins faz uso de materiais diversos para compor sua
narrativa e aproximá-la do âmbito ensaístico, no entanto, é notável que a
completude e fluidez da obra sejam frutos do contato com aquela voz-over, que
segue paradoxalmente apartada das imagens, mas é capaz de concretizar o
pensamento com tons intimistas e não-autoritários, colocando-o em uma ordem
acessível e partilhável ao espectador, que por fim, se sente convidado a vivenciar
aquele momento juntamente à realizadora, como se a mesma abrisse seu livro de
histórias e memórias para ali compartilhar e debater.
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Considerações finais

Em Babás, a realizadora mescla imagens de fontes diversas, com detalhes
sonoros precisos e pontua todo seu material com a própria voz. Ela utiliza da
liberdade formal proporcionada pelo ensaio para levar ao público suas memórias e
reflexões perante a temática, não apenas impondo isso, mas sugerindo que o filme
seja o estopim para novos debates.
A voz-over ensaística, assumida por Consuelo Lins, se faz agulha para as
linhas do discurso entremearem as imagens e assim bordar seu filme com os tons
específicos de um filme-ensaio. É evidente que cada material de composição foi
pensado para conduzir a narrativa a esse tipo de estética cinematográfica, no
entanto, é justamente a voz, apoiada em outros detalhes sonoros, que dá o tom
necessário para que essa clareza seja alcançada com êxito.
Ao retornarmos à nossa problemática de pesquisa, cuja inquietação circulava
a respeito de como Consuelo Lins utilizava dos elementos sonoros para aproximar
sua obra da estética ensaística, chegamos ao corolário de que a diretora faz uso de
uma voz-over heteroglóssica para atingir tal resultado. Esse conceito, talhado por
Catherine Lupton, nos conduz a uma percepção de que o sujeito ensaísta, visando
construir e materializar o seu discurso, se apropria de narradores diversos,
incluindo a sua própria voz, que também pode flertar com não-verdades para ser
manejada aos interesses mais específicos. Essas vozes vão contra os formatos
adotados pela rigorosa e autoritária voz de Deus, mas sem extrapolar para um
âmbito totalmente doméstico, evitando o risco de alcançar níveis indesejáveis de
egocentrismos.
Consuelo faz uso da sua voz, incorporando tons afetuosos e reflexivos,
juntamente às conversas e entrevistas das babás para constituir a voz
heteroglóssica pertencente ao seu sujeito ensaísta. Os demais elementos sonoros
são ínfimos, justamente para ressaltar a potência dessas vozes dentro do filme. Eles
são reduzidos às paisagens sonoras, como o som do mar e do parque, e há total
recusa perante a participação de músicas. Dessa forma, ela consegue materializar

Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

o seu pensamento acerca dotado de heranças públicas e que passam por um
aperfeiçoamento subjetivo para, por fim, dar forma a uma obra que dialoga com seu
espectador. Permitindo-o assim, participar, formular debates e novas inquietações
acerca de questões que envolvem as babás no Brasil.
A colagem dos materiais sonoros e visuais se dá de maneira não uniforme,
gerando uma mescla capaz de fomentar significações extra-tela, enriquecendo a
obra e aproximando-a ainda mais do ensaio como forma. Babás possui o
desconcerto narrativo característico dos demais filmes-ensaio e faz uso de tal
artifício para estruturar uma reflexão fílmica que questiona, incrimina, confessa e
expressa os pensamentos de Consuelo Lins acerca das babás brasileiras. Aliás,
muito além disso, também nos convida à uma participação intelectual ativa, a dar
voz aos nossos próprios pensamentos sobre obra e realidade.
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Identidade cinematográfica na primeira fase da Retomada (1994-1998):
uma representação da nação brasileira
Beatriz Carrocini COLNAGO (UEM)1

RESUMO: O campo cinematográfico brasileiro passou por momentos de
incertezas durante o Governo Collor (1990-1992). Este período esteve marcado por
limitações em relação às leis de apoio e investimento à cultura, desapontando
cineastas e telespectadores. A partir de 1994, uma nova fase se fez presente, para
então retomar o cenário fílmico do país. A pesquisa centra-se em analisar
elementos fílmicos das películas Carlota Joaquina - Princesa do Brazil (1995), de
Carla Camurati, e O Quatrilho (1995), de Fábio Barreto, produções participantes da
primeira fase da Retomada do cinema brasileiro, exemplificando como aspectos da
identidade nacional influenciam os temas tratados nas obras, a fim de configurar
um conjunto de características para esta fase cinematográfica, independente de sua
híbrida classificação apontada por alguns estudiosos, ao se tentar reconquistar o
público e o mercado no país.

Palavras-chave: Identidade Cultural, Identidade Cinematográfica, Cinema
Nacional.

Introdução

O cinema brasileiro é acompanhado de altos e baixos durante sua trajetória.
A criticada pornochanchada Submersa dos anos 40; a incompreendida genialidade
de Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos e Cacá Diegues no Cinema Novo; o
censurado Cinema Marginal. Todos contribuíram para a construção de um quadro

1
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nacional do audiovisual, responsável por afastar ou fidelizar o público nas poltronas
das salas escuras.
Um pacote de medidas lançado em março de 1990, porém, pôs à tona os
sonhos dos cinegrafistas. Fernando Collor de Melo instalou, através da Medida
Provisória 151/90, uma barreira entre as produções audiovisuais e o mercado
cinematográfico. Incentivos governamentais na área da cultura foram encerrados,
órgãos foram fechados, o próprio MinC, por exemplo, e passaram a servir
diretamente ao Governo (IKEDA, 2015a). O Conselho Nacional de Cinema (Concine),
a Empresa Brasileira de Filmes (Embrafilme) e a Fundação do Cinema Brasileiro
(FCB) foram extintos e assim foi proclamado o fim dos pilares governamentais de
sustentação à cinematografia brasileira.
Segundo Marcelo Ikeda (2015), para se ter uma noção das consequências
dessa Medida, os 32,6% de participação nacional no mercado audiovisual em 1982 se
transformaram em apenas 1% após 10 anos. Ou seja, um total de 3 novos filmes se
encontrava ao acesso de toda a população.
Ainda segundo o professor de cinema e audiovisual, foi a adesão das novas
leis Rouanet (Lei nº 8.313 de 23 de dezembro de 1991) e Audiovisual (Lei nº 8.685, de
20 de julho de 1993) ao cenário no início dos anos 90 que começou a proporcionar a
retomada cinematográfica no Brasil. Baseadas em um modelo de renúncia fiscal e
de incentivo à cultura, elas procuravam promover a interação entre o mercado e o
cinema dividindo a responsabilidade de financiar atividades culturais no país
(IKEDA, 2015b). Em 1995, Carla Camurati estreia Carlota Joaquina - Princesa do

Brasil. O filme traz, de maneira cômica e satirizada, a vinda da família real de
Portugal para o Brasil durante a fuga dos ataques franceses. Aqui, a trama utiliza-se
de um personagem de exploração central - a princesa Carlota Joaquina- para
desenvolver os demais elementos proporcionados, como as paisagens e os
costumes de todas as etnias ali representadas. O primeiro grande sucesso dessa
nova fase foi seguido do lançamento de O Quatrilho, filme de Fábio Barreto. A
história relata a vida de quatro imigrantes italianos residentes no Brasil que
enfrentam um quarteto romântico. Novamente os elementos secundários se
apropriam dessa situação para se desenvolver, mostrando muito mais do que um
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drama de amor: aqui pode-se ver costumes que influenciam grande parte da
população do país até hoje, como a religião, a culinária e a linguagem. Tais obras
foram responsáveis pela volta das altas pontuações da produção local nas
bilheterias, tanto em território nacional, quanto internacional.
E é por meio dessa atmosfera que dou início ao artigo, demonstrando como
o cinema brasileiro se muniu de temas e códigos comuns da identidade cultural
nacional, trazida aqui sob a perspectiva de Stuart Hall (1996), para criar uma
identidade cinematográfica própria atuante até os dias contemporâneos.

Metodologia e Revisão bibliográfica

Por meio de uma análise feita dos filmes Carlota Joaquina - Princesa do

Brazil, de Carla Camurati, e O Quatrilho, de Fábio Barreto, ambos da primeira fase
da Retomada do cinema brasileiro, procurei pontuar algumas características da
identidade cultural nacional existente na produção das obras, com destaque à
narrativa telenovelista, para mostrar a existência de uma possível identidade
cinematográfica nesse período, mesmo tendo em vista a sua classificação
miscigenada feita por alguns estudiosos do campo do audiovisual.
Os estudos sobre a primeira fase da Retomada, período que se seguiu após
o Governo Collor (1994-1998) e que foi responsável pela identificação do cinema
nacional por filmes que retratavam histórias e cotidianos dos brasileiros, foram
baseados nas ideias de Laurent Desbois em sua obra A Odisseia do Cinema

Brasileiro: de Atlântida à Cidade de Deus (2016), e Marcelo Ikeda, pelo livro Cinema
brasileiro a partir da retomada: aspectos econômicos e políticos (2015).
Levando em conta também um recorte baseado na teoria de Estudos
Culturais e mediações, tratarei aqui sobre identidade cultural, diante o cenário
nacional, segundo as definições de Stuart Hall em sua obra Identidade Cultural e

Diáspora (1996).

A identidade, como um conjunto de fatores mutáveis

representantes de algo ou alguém, se liga às práticas e costumes de um grupo - no
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caso, a população brasileira. A ideia trazida segue, portanto, a vertente de uma
cultura coletiva partilhada entre pessoas ligadas por muito mais do que seus
ascendentes em comum. Entendemos que nossas identidades culturais refletem
experiências não somente históricas, mas também códigos culturais conjuntos, não
necessariamente imutáveis, mas sim reconhecíveis em um determinado contexto ainda mais se esse for emergente.
E é sob esse contexto, após uma temporada de caos cinematográfico, que o
período da primeira fase da Retomada tenta representar ao máximo essa
identidade.

A luz no fim do túnel

Além da recente instabilidade cinematográfica no país, o início da Retomada
teve que enfrentar um outro grande dilema: o país havia passado por obras
dicotômicas em quesito de aceitabilidade, sendo muito aclamadas por uns e
rejeitadas por outros. As produtoras Atlântida, Cinédia e Vera Cruz haviam trazido
grandes equipes a fim de utilizarem aspectos hollywoodianos para a produção de
comédias e pornochanchadas - refutadas pela população pelo aspecto grosseiro
para quem, até então, encarava as produções européias como uma grande
referência digna do ápice fílmico. O Cinema Novo, por outro lado, já trabalhava com
temas locais nacionais, filmagens externas e uma equipe relativamente menor,
tentando trazer assuntos da vida popular para o povo - sendo um movimento
melhor aceito internacionalmente e entre os intelectuais e atistas do próprio país.
Durante um período de repressão e censura, o breve Cinema Marginal optou por
deixar as estratégias de mercado e o diálogo com o público em background,
buscando a tendência tropicalista para construir uma resistência crítica que afundou
rapidamente (DESBOIS, 2016a).
Como então atrair novamente o público às salas vazias? Salas essas que só
se faziam presentes para o cinema internacional voltados para filmes como as
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sequências de Indiana Jones, lançadas da década de 80, de grande sucesso nos
anos anos consecutivos. Foi então que a bilheteria fez uma conta inimaginável para
alguns anos atrás: o patamar de 1 milhão de espectadores alcançados,
principalmente através da circulação boca a boca, demonstrou que os brasileiros
não tinham pretensões de rejeitar as produções conterrâneas, e que algo em
especial havia recuperado a atenção dos espectadores. Carlota Joaquina - Princesa

do Brazil, filme da diretora Carla Camurati, ganhou a empatia da plateia. Não trouxe
consigo lembranças marcantes do cinema nacional, mas sim produziu uma quebra
abrupta com seus antecessores ao começar a entender que o filme também se
tratava de um produto que precisava estabelecer uma conexão com seus
apreciadores.
Stuart Hall (2003) poderia muito bem exemplificar esse processo através do
estabelecimento de alguns fatores que possibilitaram o sucesso comunicativo entre
a diretora e seu público. Ora, a comunicação, vista aqui como um processo
complexo, baseia-se em estruturas que podem dar continuidade ao que se deseja
transmitir ou não. Independentemente de quais dessas estruturas, o foco é o
discurso, a mensagem, e essa só pode transmitir algo e provocar reações quando
passível de decodificação. É nesse ponto que devemos destacar a atenção de
Camurati, pois a diretora soube incorporar ao seu discurso experiências
compartilhadas de práticas sociais e culturais nacionais capazes de produzir um
efeito em seus espectadores pelo simples fato delas fazerem sentido a eles,
incentivando então, uma afinidade pelo uso de tais, como coloca Desbois:

Para além de seu valor

artístico, não se deveria reconhecer sua

importância factual? Vários ingredientes genuinamente brasileiros
explicam o sucesso fulminante e exclusivamente no mercado interno no
filme de Camurati, triunfo que tirou proveito de um contexto tão
desfavorável que tornou-se paradoxalmente favorável: o público,
indiferente dos infortúnios do cinema e tornando-se teléfilo, se não
telégrafo, não sofreu com a ausência de produções nacionais por quatro
anos, mas, inconscientemente, a falta se formou[...] esse público
imprevisível, irracional e inflamável, estava pronto para adorar o primeiro
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filme sedutor que chegasse. E este foi Carlota Joaquina. (DESBOIS, 2016,
p.331)

Considera ainda esses ingredientes como uma mistura de vários símbolos
e representações nacionais que acabava por classificar a identidade cinematográfica
dessa fase como híbrida, refletindo a miscigenada constituição da população
brasileira. Porém, com a obra de Camurati, é possível perceber a formação de um
eixo central nas produções da primeira fase da Retomada a partir do uso desses
componentes pertencentes à identidade cultural brasileira.

Telenovelismo, estrelas globais e enredos históricos: atendendo
aos gostos da nação

O primeiro ponto a ser destacado na produção de Camurati possui origem
nas publicações de curtos textos literários voltados para os mais diversos temas,
com a narrativa parcial em forma de capítulos. O folhetim, de origem Parisiense,
fez-se presente no Brasil a partir da metade do século XIX, mesmo com a maioria da
população ainda analfabeta (REIS, 2006a). Trazia consigo pequenos dramas
retratando desde assuntos banais até temas mais sérios, e percorria a sociedade
burguesa colonial, trazendo influências europeias tanto para as práticas sociais,
quanto para as comportamentais. Mas foi com o lançamento de A Moreninha (1844),
de Joaquim Manoel de Macedo, que o gênero literário alcançou sua brasileiralidade
ao se preocupar mais com a afirmação identitária cultural e nacional - e
principalmente regional - do que com as normas da literatura em si. Passou então a
integrar não somente as casas das moçoilas burguesas, mas também de toda a
população em geral, que esperava ansiosamente pelo próximo capítulo de cada
trama (REIS, 2006b).
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Sob essa perspectiva folhetinesca abrasileirada surgiu a primeira
telenovela2, em 1951, dividida em capítulos e com uma trama central estrelada por
atores já conhecidos do rádio. A cada década que se passava, a novela brasileira se
fazia mais presente nos domicílios de todo o país e os investimentos em
dramaturgia aumentavam de produção em produção (geri E LISBÔA, 2012). Foi após
quase quarenta anos do lançamento da primeira telenovela que o gênero começou a
ser reconhecido pelo público como um artifício cultural, passando a integrar então
as discussões sobre identidade nacional. Assim como afirma Maria Immacolata
Vassallo de Lopes (2003, p.21), "os telespectadores que se formaram consumidores
antes de cidadãos passam a constituir a unidade de referência desse mercado
televisivo". O aprimoramento das tecnologias e da própria linguagem televisiva - no
momento, mais abrasileirada do que nunca - permitiu com que as obras
formulassem uma ambientação mais cotidiana, com cenários e linguagens
próximas do público, deixando, assim, as contextualizações sócio-históricas cada
vez mais próximas do real. Para Tadeu Alves Pinto (2006), a telenovela e a vida real
acabaram por estabelecer um paralelo de modo mecânico, a ponto de autores
específicos legitimarem dramas apenas pela realidade social abordada neles.
Um dos primeiros símbolos aproveitados em Carlota Joaquina foi
justamente retirado desse mercado durante a ausência cinegráfica nos quatro anos
de decadência nas produções brasileiras na década de 90 - momento que fez com
que o público aderisse ainda mais ao aparato comunicativo da televisão e suas
programações. Camurati muniu seu filme com uma narrativa contendo
características peculiares do gênero telenovelístico, como a representação de fatos e
de cotidianos da realidade brasileira - na medida em que se incorporava um
discurso a respeito das condições históricas e sociais vividas pelas personagens - o
melodrama e a contratação de astros conhecidos pelos espectadores3 para os
papéis principais. Podemos perceber tais questões durante cenas da obra, como por
exemplo, nos cenários recriados do ano de 1808 de Salvador, nos diálogos -apesar
de muitas vezes caricatos por se tratarem de uma sátira- estabelecidos por falas de
2

Telenovela é o nome dado à novela brasileira. A primeira obra desse gênero, "Sua Vida me Pertence", dirigida, escrita e
protagonizada por Walter Forster, estreou no dia 21 de dezembro de 1951 na então TV Tupi, e foi ao ar até o dia 8 de fevereiro
de 1952. Naquele tempo, tudo era encenado e transmitido ao vivo, já que o videotape ainda não existia (LOPES, 2003).
3
Marieta Severo interpreta a incontrolável Carlota Joaquina, enquanto Marcos Nanini faz o papel do monarca Dom João VI.
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personagens populares locais estereotipados, e na trama criada por uma rede de
personas tipicamente referidas à nossa nacionalidade (Fig. 1).

Fig. 1 - A corte, o escravo e a comerciante em cena de feira livre em Salvador.
FONTE: frame do filme Carlota Joaquina - Princesa do Brazil (Carla Camurati, 1995)

Outra coisa importante a se destacar no filme é justamente sobre o
contexto, pois seu fundo temático traz um evento histórico diretamente ligado ao
Brasil: a chegada da corte portuguesa no século XIX. A população se identifica com o
reflexo de si e por situações que ligam o histórico com o moderno, característica
também retirada da dramaturgia brasileira (DESBOIS, 2016c). De acordo com Néstor
García Canclini (2000), toda nação possui uma cultura, geralmente híbrida, na qual
se discute a ideia da apropriação do passado pelo moderno, de seus bens históricos
e populares através da transformação da carga simbólica histórica em códigos de
consenso coletivo a serem utilizados e transmitidos (GARCÍA CANCLINI, 2000). Ora,
já vimos que as mensagens precisam ter sentidos atribuídos por símbolos para
fazerem sentido e, só assim, serem decodificadas e consumidas. É exatamente isso
que ocorre aqui: usa-se uma carga cultural histórica da identidade nacional - a vinda
da Corte real de Portugal ao Brasil em 1808 - para criar identificações e atribuir
significados, criando um vínculo com o seu público.
Além desses fatores mais importantes, outras situações ligadas aos gostos
brasileiros foram abordadas pela autora: a satirização de alguns desses mesmos
símbolos através da comédia (herdada das chanchadas), como na persona
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excêntrica da própria Carlota; traços de sexualidade; e ainda algo muito peculiar, o
filme é bilíngue - em inglês - não deixando de agradar o American Way of Life tão
visado nas telas pela população4. Incorporar essa narrativa telenovelista,
principalmente a noventista, e símbolos que remetessem à identidade cultural
nacional passa então a ser uma características da Primeira Fase da Retomada
(DESBOIS, 2016d).
Outra obra que seguiu os mesmos passos de Camurati, porém agora em
um drama romântico, foi O Quatrilho (Fig. 2), de Fábio Barreto.

Fig. 2: mudança da família imigrante para sua nova fazenda.
FONTE: frame do filme O Quatrilho (Fábio Barreto, 1995)

A trama, também lançada em 1995, conta a história de um quarteto amoroso entre
uma família de imigrantes italianos, e traz como fundo a história e as condições
vividas pelos pioneiros das terras sulistas. De acordo com Desbois (2016e), a obra
foi feita a partir das lições da telenovela de época: temas envolvendo um conflito
central entre personagens, músicas extra diegéticas significativas, closes e estrelas
adoradas no momento5 - tudo isso acrescido de ambientes nacionais familiares e
características compartilhadas pelos imigrantes precursores da nação, conhecidas
por todos e vividas por seus descendentes, como a culinária, a fala e os costumes.

4

Porém, enxergo essa escolha mais como uma sátira ao jeito internacional de se contar a história brasileira em seus próprios
países do que uma tentativa de agradar ao gosto do espectador.
5
Glória Pires e Patrícia Pillar faziam os papéis das italianas Pierina e Teresa, respectivamente.
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6

Foi o segundo filme brasileiro indicado ao Oscar , levando ao reconhecimento tanto
nacional quanto internacional, recebendo várias críticas positivas sobre a
reconciliação do Brasil com o cinema.
Não que a Retomada se deu graças às telenovelas. Elas devolveram aos
espectadores a vontade de viver histórias brasileiras, com uma interpretação à
maneira nacional desenvolvida por artistas e autores brasileiros - é claro, com
alguns poucos laços ainda da comédia italiana, do cinema francês e o teatro. Em
entrevista concedida a Cahiers du Cinéma (1998), José Carlos Avellar, ex-diretor da
RioFilme, afirma que a telenovela ajudou o cinema brasileiro a encontrar sua
linguagem, como uma espécie de rascunho para ideias futuras.
Naranjo Mayor,

crítico chileno e entrevistador da Cahiers du Cinéma,

pontua que O Quatrilho não foi um sucesso à toa - a abordagem a significados
propriamente definidos da identidade nacional por meio de uma trama central e
atuações sintetizaram a novela e o cinema.

Não encontramos em O Quatrilho um vestígio de experimentação
semelhante ao dos anos 1960, nem de preconceitos radicais sobre a
identidade brasileira. Fábio Barreto tentar encontrar uma ideia do país,
mas de maneira afetiva [...] O Quatrilho, não importa como o
consideramos, é um filme de reconciliação; ele sela um pacto entre a
televisão e o cinema, entre a nova geração de cineastas e o público
(MAYOR, 1998; apud DESBOIS, 2016, p.335)

A partir dessas duas obras pode-se constatar que a adesão nacional de ambas foi
devida ao reconhecimento de códigos televisivos - adaptando o conhecimento
discursivo da TV para o cinema - e de símbolos nacionais de representação da
nação, criando um vínculo com o público noventista e o levando até às salas
escuras.

6

O primeiro foi O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte.
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Considerações finais

Carla Camurati lançou em 1995 o seu primeiro filme, Carlota Joaquina - Princesa do

Brazil, sucesso de bilheteria que deu início ao período ao qual chamamos de
primeira fase da Retomada do cinema brasileiro. Logo após, Fábio Barreto produz O

Quatrilho, que garante não somente a volta do interesse nacional, mas que também
chama a atenção internacional para o país, sendo o segundo filme do Brasil indicado
ao Oscar.
A partir de ideias trazidas de um recorte feito na teoria de Estudos Culturais, levando
em conta as noções de identidade em Stuart Hall, observamos nessa fase uma
representação de características ligadas a códigos, discursos e eventos
compartilhados que fazem parte da identidade cultural nacional.
O cinema brasileiro desse período foi classificado por muitos estudiosos, inclusive
por Laurent Desbois, por possuir uma identidade híbrida, já que misturava vários
temas e estilos, diferentemente de seus antecessores como as Chanchadas e o
Cinema Novo. Porém, a partir das ressalvas feitas nesse artigo, podemos perceber
que os dois filmes apresentados carregam características compartilhadas de
identificação nacional.
Fala-se aqui, portanto, que a Retomada constituiu uma pequena, mas eficaz,
identidade cinematográfica baseada em tais características - dando enfoque ao
discurso e à composição telenovelista, à atuação de atores nacionais originários da
televisão e aos enredos que abordavam histórias diretamente ligadas ao Brasil e ao
cotidiano de brasileiros -, sendo essas responsáveis por atrair o público e o
mercado, tão desacreditados até então, novamente às salas escuras, além de
instalarem um jeito novo de se fazer cinema.
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O Cinema na Propaganda Nazista
Raquel de Medeiros DELIBERADOR (UEL)1
A mídia está cada vez mais acessível e dinâmica. Os produtores de material
audiovisual apresentam um papel fundamental na propagação de mensagens,
intencionalidades e discursos. Sejam essas intencionalidades explícitas ou não,
esses materiais são disseminadores e formadores de opinião. Toda produção deve
ser pensada levando em consideração seu contexto histórico, social, político e
econômico. O cinema e sua linguagem apresentam um grande potencial de
propaganda, o qual já foi e é amplamente utilizado. Este trabalho se dá em três
momentos: a pesquisa da propaganda nazista; a produção de uma animação curta
baseada nos relatos de Victor Klemperer (18881-1960), linguista e filólogo judeu que
viveu na Alemanha nazista - presentes no livro “LTI - A Linguagem do Terceiro
Reich”; e análise fílmico de “O Eterno Judeu” (1940). A partir destes momentos
buscamos pensar como as Artes Visuais (e audiovisuais) e suas linguagens podem
ser utilizadas em detrimento de uma mensagem e provocar a reflexão sobre a
utilização desses meios atualmente.
Palavras-chaves: Cinema, Propaganda Política, Nazismo.

O cinema é um ótimo documento de estudo para os historiadores. Dentro
das considerações acerca da História e Cinema temos três principais linhas de
pesquisa: história do cinema; – historicizar o desenvolvimento do cinema ao longo
do tempo; história no cinema – os filmes como evidências e representações da
História; cinema na história – o filme como uma fonte histórica que permite o estudo
de ideologias, sociedade, política, relações de poder, entre outros. A partir da
terceira abordagem podemos entender que o filme - independentemente de sua
proposta – apresenta um ponto de vista sobre seu “mundo contemporâneo” com
relações complexas entre representação e o contexto do “mundo real” que se insere
1

Mestranda na Universidade Estadual de Londrina, bolsista da CAPES, sob orientação do Prof. Dr. José Miguel Arias Neto
(UEL).
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(cf. PEREIRA, 2012). O filme deve ser pensado como um produto que possui
significações além das cinematográficas. Robert Rosenstone (cf. COSTA, DIAS, 2010,
p.3) considera que os filmes afetam as produções de conhecimento sobre o
passado. Por isso, devemos levar em conta mais do que o tema abordado e
considerar a abordagem sócio histórica que seu discurso autoriza (como aborda, o
ponto de vista).
Sorlin (apud KORNIS, 1992) considera que os mecanismos internos da
expressão cinematográfica devem se articular com o meio social e configuração
ideológica que o filme se insere. Para ele o filme trata-se de uma representação do
real e se forma a partir de um texto visual - o qual deve passar por uma análise
interna - e como um artefato cultural - que possui um contexto social que o cerca,
portanto possui uma história própria. Desta forma, para Sorlin, o filme como fonte
compõe-se de uma justaposição dos códigos do filme e os códigos específicos de
sua época. Diferente de Ferro (2010) – que se foca na análise contextual – Sorlin
procura o auxílio da semiótica. É necessário aplicar os métodos de análise nos
substratos de um filme (imagens, imagens sonorizadas, não sonorizadas), nas
relações dos componentes desses substratos; analisar no filme tanto a narrativa
quanto o cenário, a escritura, as relações do filme com aquilo que não é filme: o
autor, o contexto da produção, o regime de governo. Para chegar à compreensão
além da obra, da realidade que ela representa.
O cinema e a propaganda nazista vem sendo abordados por alguns autores
que se voltam para estudos da História em seus domínios culturais e políticos. A
propaganda política se utiliza de diversos mecanismos e suportes que permeiam os
âmbitos sociais, políticos e culturais. Em resumo, a reflexão ocorrerá considerando
o espaço e contexto a que esse produto se vincula de forma a podermos
compreender a propaganda nazista no filme O Eterno Judeu. Esta pesquisa se trata
de uma articulação entre a história cultural e política ao se debruçar em uma fonte
cinematográfica visando observar e problematizar questões no âmbito do político.

Particularidades dos filmes

Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

Para a maioria dos teóricos hoje a diferença do filme documentário e filme
de ficção é incerta. Eisenstein defende que é a montagem que dá significado aos
“planos puros”, portanto ao se utilizar dessa linguagem vital da montagem o filme
não poderia ser imagem fiel da realidade. Já para Vertov o cinema documentário
seria o único capaz de expressar a realidade, pois mesmo que houvesse montagem
essa se utiliza de captações de uma dada realidade. (cf. KORNIS, 1992). Para Aumont
(1994) qualquer filme pode ser considerado como ficção, já que mesmo os
documentários se estruturam na narrativa e na imersão do espectador ao fabuloso,
características do filme ficcional. Em Lagny (2009) temos que os gêneros se
inspiram um no outro e que para ser filmado, “o real” submete-se a uma
roteirização, sendo exibido algo organizado a partir de regras precisas, para o autor,
independentemente dessa questão, ficção e documentário deixam vestígios do
passado. Ferro (2010) e Pereira (2012) concordam ao considerar que as produções
cinematográficas possuem, para o historiador, o mesmo valor já que “o “real” e o
“imaginário” são igualmente História, pois ambos são resultados de uma
“construção” e ultrapassam, em sua imagem e concepção, as pretensões de seus
realizadores. (cf. PEREIRA, 2012, p. 30).
O cinema pode assumir um papel social ou político com um comportamento
militante, ou propagandístico ou “neutro” (no sentido de não se classificar como um
filme de propaganda). Podemos compreender um pouco mais sobre essa questão
partindo dos posicionamentos de Bazin2 e Eisenstein. Na década de 1940 Bazin
propõe um cinema democrático, uma forma de oposição às abordagens russas.
Para ele os espectadores deveriam ter oportunidade de formular suas próprias
ideias

e

uma liberdade

de escolha (não serem forçados a

emoções

predeterminadas), filmes “que questionam em vez de afirmar, relatam em vez de
sugerir, procuram em vez de dirigir. Mas a propaganda seguiu o caminho de
Eisenstein e não o de Bazin. [...] seu objetivo é forçar as pessoas a uma adesão
específica.” (FURHAMMAR; ISAKSSON, 1976, p.145).

2

Bazin, defende a ideia de um filme cuja montagem não interfira no sentido da evolução do plano, buscando uma imagem
cinematográfica mais realista.
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O cinema por ser composto de planos e sequências de imagens cadencia a
recepção de seu discurso, o que o torna um elemento muito forte de propaganda
política. Os nazistas, foram grandes desenvolvedores do cinema e se utilizaram
muito dessa linguagem para suas propagandas. No III Reich o Ministério da
Propaganda não só censurava o cinema como encomendava, e realizava suas
próprias produções cinematográficas. O Nazismo como um Estado de regime
Totalitário se caracteriza pela sociedade dominada completamente pelo Estado, inclusive a vida pessoal dos indivíduos - uma ditadura extremamente invasora.
Assim a opinião pública deixa de existir de forma independente, passando a ser
censurada (cf. ARENDT, 2013). O Estado torna-se também um grande produtor de
materiais de propaganda para que sua “verdade” seja a “única”, manipulando
intencionalmente o imaginário coletivo da massa.
A propaganda política de guerra tem destaque na Primeira Guerra Mundial,
período no qual o cinema já mostra seu potencial. As fotografias, e filmagens que
possibilitavam as “atualidades do front” e documentários sobre a guerra foram as
primeiras formas de propaganda política envolvendo a câmera. Os filmes são
apenas um dos elementos de uma máquina de propaganda maior, que incluía,
revistas, jornais, periódicos de trincheira, bandas militares, fotografia, cartazes,
literatura, rádio, entre outros. A arte na guerra também inclui quadros
vanguardistas, pinturas de retratos, cartuns e cartazes de propaganda.

Propaganda nazista

A partir de 1933, quando o nazismo toma o poder, a linguagem que antes
era de um grupo específico (do partido nazista tendo como principal expoente e
“definidor" de linguagem o Mein Kampf – livro de Hitler que começou a circular por
volta de 1925) passa a se estender na vida como um todo, ou seja, se apodera da
vida pública, presente nas escolas, ciências, artes, esportes, etc. A LTI (Linguagem
do Terceiro Reich) estabelece uma relação com a linguagem militar, no início foi
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influenciada por ela e depois acabou corrompendo-a. O modelo linguístico de um
grupo acabou por gerar uma normalização da linguagem - a LTI não fazia distinção
da linguagem escrita ou oral - tudo era discurso, incitamento, invocação. Klemperer
(2009) apresenta a pobreza e monotonia como principais características da LTI. Uma
explicação mais profunda para a pobreza da LTI é mais do que a o fato de impor um
único padrão de linguagem mas porque esse padrão só permitia que um lado da
natureza humana fosse exposto, a invocação, e isso para os domínios público e
privado - a esfera pública se confundia com a privada.
Conforme Furhammar e Isaksson (1976) para Hitler a propaganda devia se
ajustar a capacidade mental da massa, para ele a massa era burra e por isso a
propaganda deveria se limitar a poucos pontos, poucas ideias que poderiam ser
transformadas em slogans a serem trabalhados na consciência pública. Essa
filosofia “surpreendentemente simplificada tornou-se a teoria da propaganda de
Goebbels e modelou tudo que saiu da máquina de propaganda.” (FURHAMMAR;
ISAKSSON, 1976, p.35). Hitler acreditava que a propaganda era como uma artilharia
que devia ser utilizada antes da infantaria, o que consistia na desmoralização do
inimigo, por isso a propaganda nazista não era sutil, uma propaganda voltada mais
para a “violentação" que para a sedução.
Depois que o partido nazista assume o poder ocorre um investimento muito
grande na propaganda. Os congressos, ou “dias do partido”, eram espetáculos
visuais

totalmente

planejados

e

utilizados

como

propagandas

visuais

cuidadosamente encenadas, eram como um “ritual de emoção” no qual a massa era
psicologicamente absorvida pelo espirito de unidade do partido, a simetria dos
movimentos, dos uniformes a repetição das bandeiras e estandartes, entre outras
coisas, agia como uma força que unia o povo e inibia uma noção do individual. “Era
um festival religioso, um batismo espiritual coletivo e uma anual confirmação
sacramental” (FURHAMMAR; ISAKSSON, 1976, p. 38).
Enrique Luz (2006) aponta que essas excitações e estados emocionais que
os eventos públicos causam nas pessoas provocam também reações na mente que
serão posteriormente revividas com os símbolos, eles podem ser gráficos, plásticos
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e sonoros. E assim, Tchakhotine (apud LUZ, 2006) classifica essas duas situações
como “agentes condicionadores”, sendo os eventos públicos considerados simples e
os diferentes símbolos complexos, os quais apenas evocam os estados emocionais
ocasionados pelos agentes simples, mas que se não forem renovados
constantemente eles perdem seus efeitos (cf .LUZ, 2006, p.25). Etienne Souriau
(apud AUMONT, 1994), ao falar sobre a relação do filme com o espectador afirma
que os estados de excitação espectatoriais se prolongam para além do filme,
podendo ser retomados por lembranças, ou por impregnação de modelos de
comportamento.
Kracauer (1985) escreve sobre o cinema alemão, na parte em que se refere
ao momento da cinematografia nazista ressalta o caráter propagandístico dessas
produções, de acordo com o autor a “propaganda tendía a la regresión psicológica

para manejar la gente a su voluntad” (KRACAUER, 1985, p.360). Para Klemperer
(2009) foi por meio da repetição de expressões que o nazismo conseguiu se
embrenhar no sangue e na carne das pessoas, e que essa forma de expressão
“terrivelmente uniforme” em todos os meios de manifestação da linguagem foram
aceitas inconsciente e mecanicamente. Entretanto Luz (2006) ressalta que a
propaganda nazista não agia só no lado emocional do povo, como se fosse uma
“lavagem cerebral coletiva”, afetava também o lado racional, a propaganda, como
dizia Goebbels, devia atingir “corações e mentes”. Assim, os nazistas se utilizaram
de um "fanatismo cego e ensandecido” mas que também estava vinculado à
realidade social, política, econômica e cultural. Esses mecanismos eram vinculados
aos diversos suportes de propaganda, de forma que um reforçava a ideia do outro.
A propaganda nazista se estruturou em duas fases. Na primeira as ideias
eram vinculadas aos símbolos e as representações, por exemplo, associar a noção
de prosperidade, pureza, grandeza aos símbolos do partido, ou à figura do Führer,
dentro da proposta enaltecedora. Eram as propagandas arianistas que apelavam
para essa exaltação. Ou, vincular a representação dos adversários de forma a serem
humilhados, os “inimigos" eram representados com estereótipos3 e os preferidos
3

Para Burke (2004) os estereótipos representam a ligação entre as imagens visuais e mentais, ele homogeneíza os indivíduos
de um grupo, tornando “os outros” em “o outro” e a partir de características exageradas, ou omissão de fatos, as vezes até a
partir de algo totalmente falso. Podem servir para valorizar ou desvalorizar.
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eram judeus e seus símbolos às ideias de: praga - como doenças, ratos - sujeira,
fealdade, asco, etc., ou seja, um apelo ao terror. O que ocorria na propaganda de
tema antissemita.

Na segunda fase essas associações eram transferidas aos

“objetos" devido a repetição desses símbolos e representações, seja em cartazes,
filmes (ficcionais ou documentários), discursos, e em todas as formas de meios de
comunicação. Assim, a propaganda nazista se utilizava da esperança e do medo
para causar uma vontade de escolha nas pessoas.

O imperativo refere-se tanto à identificação positiva do alemão ao ariano,
através de um imperativo grosseiro que determina “seja um ariano”,
quanto à identificação negativa do alemão ao judeu, na forma de “não-seja
um judeu”. Este último imperativo traz consigo um outro, sub-reptício, que
diz “odeie-o”. (LUZ, 2006, p.32).

Na publicidade o apelo é ao desejo individual e egoísta. O que se difere da
propaganda de guerra, nela o foco está na ideia de pertencimento a um grupo, uma
classe, uma nação. Desta forma, temos elementos que levam os receptores dessas
propagandas à identificação do “nós”, em contraponto ao “outro”, que deve ser
nitidamente diferente, tendo suas representações estéticas, estilísticas, moral e
comportamental fora do padrão do “nós”, muitas vezes de aparência bem próxima
às caricaturas.
Esse recurso foi amplamente utilizado no cinema de propaganda com o
objetivo de fazer com que a plateia adotasse a mesma opinião que a expressa no
filme. Conforme Furhammar e Isaksson (1976, p.180-181), especificamente com o
cinema podemos reforçar esse recurso ao fato de “a câmera estar com alguém”,
pois, isso vai estabelecer um compromisso estético e também um relacionamento
da plateia com a personagem, causando assim maior envolvimento, desde que as
perspectivas psicológicas estejam apoiadas pela plateia, o que em contexto de crise,
guerra e ameaças acaba se tornando mais fácil de ocorrer, dado ao momento de
insegurança é mais fácil para que o “outro” seja representado como totalmente
mau.
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Os primeiros filmes nazistas foram partidários e patrióticos, se enquadrava
numa propaganda que visava fortalecer e enaltecer o partido que na década de 1930
começava a ter sua imagem idealizada. De acordo com Pereira (2007) percebemos
que o cinema nazista pode se categorizar em cinco diferentes focos, ou fases: a
primeira dava importância à juventude nazista e o espírito de bravura que estava
pronto ao sacrifício em prol do partido, o que para o autor, já era uma preparação
para a guerra. Na segunda fase, há exaltação da figura do Führer. O terceiro foco
para as produções estão no nacionalismo alemão e na superioridade da raça ariana.
A busca pela raça pura e perfeita se enquadra dentro da quarta temática das
produções nazistas. Junto com esses, haviam os filmes que apresentavam grupos
explicitamente considerados inferiores, tendo os judeus como os primeiros e
principais focos, fechando, assim, a quinta temática. Conforme Furhammar e
Isaksson (1997) são mecanismos primitivos os utilizados para causar um
distanciamento do inimigo, a partir de preconceitos enraizados a respeito da
aparência externa, temos a estética como um “espelho” para o valor moral - assim,
o feio se aproxima ao imoral – esses mecanismos não trabalham com os
argumentos, com a razão, e sim com reflexos condicionados, e com sentimentos.
Desta forma, têm-se o “outro”, o inimigo que o público pode expressar seu
ódio, com esses mecanismos as ideias de perseguição, isolamento, deportação, e a
solução final, aos judeus foram sendo apresentadas para uma plateia que se
deparava com produções de propaganda que visavam atingir e orientar suas
emoções e seus psicológicos.
Lagny (2009) afirma que o mundo cinematográfico está “relativamente”
atado, pois um filme não se desenvolve de forma isolada do domínio cultural, já que
com muita frequência ele se remete à instâncias sócio históricas. E mais que ao
mundo real as referências dos filmes são sobre outros filmes. Essa ideia dialoga
com as considerações de Aumont (1994) nas quais o referente de um filme pode vir
de uma alusão a outras produções e de um “discurso comum”, assim estaria se
tornando mais verossímil ao fingir que se submete à realidade. E dessa forma pode
propagar uma ideologia. Mais do que “enroscadas” no mundo cinematográfico as
representações fílmicas estão ligadas às produções de diferentes mídias (imagens,
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textos, músicas, entre outras) que reforçam as ideias, e podem ser mais familiares
dentro de determinado contexto. Partir de uma perspectiva cultural que considera as
dimensões intertextuais pode “ajudar aos historiadores na avaliação dos complexos
significados dos filmes que tais profissionais tomam como documento.” (LAGNY,
2009, p.126).
Villela e Américo (2013) apresentam uma proposta metodológica para
análise de filme que considera o aspecto cultural. A partir de concepções
“atualizadas” sobre as considerações de Ferro, e dos pensamentos de Morettin e
Valim, os autores apresentam a ideia do Circuito Comunicacional:

“O Circuito Comunicacional é subdividido em três circuitos concêntricos e
interligados: Circuito Extrafílmico, Circuito Interfílmico

e Circuito

Intrafílmico. O primeiro compreende o Circuito Social em relação ao filme,
nesse caso os processos de produção, circulação/mediação, recepção e
agenciamento; o segundo compreende as mais diversas expressões
culturais e documentações/fontes relativas ao filme, em uma relação tal
como uma relação intertextual tem com o conteúdo de um texto; o último
compreende a análise do texto fílmico, da obra cinematográfica em si e
suas particularidades como fonte audiovisual. O mesmo subdivide-se em
diversas estruturas analíticas.” (VILLELA; AMÉRICO, 2013, p.16).

Essa metodologia foi uma base bases de análise do O Eterno Judeu. O
historiador Marc Ferro considera o contexto histórico e político essenciais para o
trabalho com o documento cinematográfico. Esta ideia se relaciona com a etapa

Extrafílmica.
Publicado em 1940, dirigido e narrado por Fritz Hippler, O Eterno Judeu tem
65 minutos de duração - é preto e branco e sonoro. Trata-se de “Um filme
documentário da D.F.G.4 a partir da ideia do Dr. E. Taübert” – informação presente
nos momentos iniciais do filme. Este documentário de formato clássico (narrador
fora de quadro, que se dirige ao espectador) tem como proposta apresentar os
4

D.F.G - Fundação Alemã de Pesquisa (cf. LIBDY; ANGELIM; MENDES, 2014, p.6).
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judeus como “realmente são” e se parecem quando não estão “escondidos” por
“máscaras” de europeus civilizados, a partir de guetos poloneses – a maior parte
das imagens teriam sido rodadas em Lodz5.
Na época da produção do filme, Fritz Hippler era chefe da Seção
Cinematográfica do Ministério de Propaganda do Reich. Durante alguns anos chegou
a ser um dos nomes mais importantes das produções cinematográficas alemãs –
estaria abaixo apenas de Goebbels. Era um oficial da SS, em 1927 tornou-se
membro do partido nazista e foi demitido de suas funções em 1943 (cf.
FURHAMMAR; ISAKSSON, 1997). Hippler define o filme como “uma ‘sinfonia de
horror e nojo’ (apud Nazário, idem)” (KURTZ, 2011, p.6).
Conforme Kurtz, (2011) em novembro de 1940 O Eterno Judeu estreava em
uma première especial que reuniu artistas, cientistas, representantes do partido, e
do exército. De acordo com Pereira (2012) após as primeiras exibições o número de
espectadores caiu bastante, sendo, de modo geral, rejeitado pelo espectador
comum, muitos não aguentavam assistir ao filme por causa das cenas do gueto e/ou
do matadouro, e saiam por vezes nauseados, antes de a sessão acabar. Os que
ficavam até o final sentiam o efeito do “alívio”, pós cenas de choque, que o discurso
de Hitler e as imagens finais do filme causavam, e aplaudiam entusiasmados o
discurso do Führer – provavelmente levados pelo “clima” de empolgação e euforia.
O filme foi muito apreciado pelos militantes nazistas e politicamente interessados.

“O Eterno Judeu é um filme para as pessoas que sabem como estão as
coisas.” O sermão funciona a partir do axioma de que os judeus são uma
forma inferior da humanidade, uma idéia que se tornara familiar desde a
publicação de “Mein Kampf”. Assim, o filme de Hippler, “é um espúrio
relatório sobre o povo judeu, um curso de doutrinação para assassinos – e
os assassinos em potencial forneceram ampla platéia” (FURHAMMAR;
ISAKSSON, 1997, p.11)

5

Furhammar e Isaksson (1997) afirmam que lá grande parte do material foi produzida. De acordo com Carneiro (2010) os
guetos podem ser definidos como bairros destinados aos judeus. O gueto de Lodz foi criado em 1940. Após os alemães terem
invadido a Polônia em 1939. Para Lerner (2010) a Polônia foi como um laboratório para a “solução final”.
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Segundo Pereira (2012) Hitler teria anunciado, em janeiro de 1940, a ação de
um política que incentivasse o antissemitismo na sociedade a partir de produções
cinematográficas que não apresentassem o judeu de forma implícita, e sim como
um perigo, o grande mal da Alemanha, bem palpável e visível (cf. PEREIRA, 2012,
p.412). Desta forma, O Eterno Judeu se encaixa nessa política de filmes de “defesa
contra os judeus” que apresenta explicitamente o judeu como inimigo, um
destruidor do povo.
O documentário O Eterno Judeu (cf. PEREIRA, 2012, p. 429) se relaciona com
os estudos sobre o problema da judiaria mundial, o qual já havia sido abordado no
livro Der ewige Jude, do Dr. Hans Diebow, publicado em 1937, e em uma exposição
com o mesmo nome, ocorrida na biblioteca do Deutsches Museum de Munique, em
Viena, Berlim, Bremen, Dresden e Magduberg, durante os anos de 1937 – 1939.
Assim, o documentário é uma forma dentro da mídia cinematográfica para abordar
um tema que já era debatido em seu contexto de produção. Conforme Dennis (2014)
os pilares fundamentais da Kulturpolitik nazista eram baseados em tensões
preexistentes e que se tornavam cada vez mais populares (cf. DENNIS, 2014, p.565).

O Eterno Judeu foi parte de uma política instituída em 1940, para passar
mensagens antissemitas. Antes dessa medida entrar em ação outras obras com o
tema já haviam sido abordadas no cinema. As primeiras produções antissemitas
(Robert und Betram e Leinen aus Irland comédias de 1939) os judeus “subumanos”
foram caricaturados de forma estereotipada, tinham aparências “repelentes” que os
distinguiam e eram ameaças para a civilização ocidental, já que se integravam
facilmente em sociedades diferentes, eram ainda ameaças sexual e econômica (cf.
PEREIRA, 2012, p.411). Anterior ao nazismo, o filme O Golem, Como ele veio ao

mundo, Paul Wegener, 1920, um estereótipo e preconceito contra os judeus já
estava presente. A própria ideologia antissemita não foi uma criação dos nazistas,
eles se apropriam e ressignificaram noções que já existiam. Para Stackelberg (2002)
o antissemitismo foi utilizado, a partir de uma manipulação política, para definir a
identidade nacional. Historicamente, segundo o autor, nos lugares em que se tem
uma consciência nacional fraca, é o contraste com algum grupo externo “real ou
mítico” que define o caráter nacional. Dentro da ideologia antissemita, e valores
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idealistas, ser alemão era rejeitar o materialismo judaico. Essa oposição ao
materialismo é visível no filme. O autor comenta sobre duas “categorias” de
antissemitismo:
O político, segunda metade do século XIX, quando transferem a
culpabilidade dos problemas políticos, econômicos e sociais aos judeus - o que foi,
também, uma maneira de desviar as atenções dos problemas econômicos que a
Alemanha enfrentava;
O racial, baseava-se em estudos científicos e biológicos, considerava que o
materialismo judeu era algo genético, portanto mesmo com uma conversão ao
cristianismo (referência ao “antissemitismo religioso”) isso não mudaria. Com o
desenvolvimento da ideologia antissemita, e das práticas contra os judeus, eles
passaram a ser um grupo cada vez mais excluído.
A inovação de Hitler seria, então, se utilizar de argumentos científicos
(teorias raciais e biológicas), e das práticas da Solução Final. Conforme Carneiro
(2007) esta possui três etapas contra os judeus: a primeira de 1933-1938 – boicote
econômico, aos comerciantes, demissão do funcionalismo público, represália do
meio cultural e intelectual, de acordo com a autora a intenção era retirar as
condições necessárias à sua sobrevivência, com leis que os afastavam da vida
econômica, social e política; a segunda de 1938-1941 – quando se inicia a prática
eliminacionista, com os guetos, massacres sistemáticos, eutanásia, os campos de
trabalho, concentração e extermínio; por fim a terceira etapa, de 1941-1945 –
reagrupamento dos judeus para serem levados ao extermínio.
David B. Dennis em seu livro Desumanidades (2014) analisa um jornal de
posicionamento nazista Völkischer Beobatcher, no final do livro afirma que era
praticamente indiferente se todos os leitores compreenderam ou, de fato, leram os
textos científicos/acadêmicos do jornal, pois as manchetes teriam ocasionado
efeitos aproximados aos dos slogans das propaganda de guerra, a ideia geral era
captar a mensagem com a manchete. Assim ao se depararem com outras formas
de divulgação dessas ideologias e discursos, a estas eram conferidas uma
legitimação histórica e científica.
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As ideologias e discursos antissemitas foram amplamente divulgados por
diversas formas. A interrelação entre a propaganda nazista e o documentário O

Eterno Judeu é muito determinante. Esteticamente, tecnicamente e a forma como é
transmitido seu discurso – com objetividade, agressividade, crueza e brutalidade –
se enquadram nos parâmetros que Hitler defende na propaganda.
Para análise interna foi realizada uma decupagem geral do filme na qual o
filme foi dividido em capítulos e sequências. Uma decupagem descritiva em que
foram descritos e relacionados os elementos das sequência: alguns planos,
enquadramentos, cenas, efeitos, sons e narração. E a transcrição da narração do
filme e elementos que aparecerem escritos na tela.
O Eterno Judeu se categoriza como um filme de temática ideológica. Ao
analisar o propósito, a partir do discurso, conclui-se que a fonte se encaixa, também
aos filmes cujo discurso é “das instituições e ideologias dominantes, que exprimem
o ponto de vista do Estado, de uma Igreja, de um partido ou de qualquer organização
que traga em si uma visão de mundo”. (FERRO,2010, p.186). Segundo a proposta de
classificação de filmes em sua relação com a História apresentada por Marc Ferro
(2010) O Eterno Judeu se enquadra em uma abordagem “de dentro” (from within) as
quais podem contar com a presença de um narrador que torna explícito o propósito
do filme. As narrações - realizadas pelo diretor - que acompanham as cenas do
documentário, cadenciam e condicionam a interpretação dos espectadores, sendo
este filme um grande exemplo do potencial beligerante que o cinema possui dentro
da propaganda política nazista. Apresenta características definidas por Eisentein nos
filmes de propaganda, ou seja, forçar as pessoas a uma adesão específica.
No processo de análise o filme foi dividido em duas partes, um Prefácio
com: Abertura, Apresentação, Créditos iniciais e Introdução. Na segunda parte o
filme é dividido em 11 capítulos6 (34 sequências), separados por assuntos e/ou
características visuais. São eles: 1 - contexto; 2 - a casa dos judeus; 3 - vida pública
e comércio; 4 - valores; 5 - para o judeu o que importa é o dinheiro; 6 - o eterno

6

Os capítulos, foram assim denominados para auxiliar na análise, não é uma divisão oficial. Portanto, podem ser considerados
como 11 partes.
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judeu; 7 - o judeu como praga; 8 - o judeu como parasita; 9 - o judeu em posição de
influência; 10 - preceitos religiosos; 11 - encerramento.
Já na exibição do título pode-se perceber que no filme serão utilizados
recursos técnicos/estéticos de forma a reforçar sua mensagem. Uma estrela de
Davi ocorre uma sobreposição com o nome do filme. Na tela seguinte tem a
apresentação “Um filme documentário da D.F.G a partir da ideia do Dr. E. Taübert”,
esta confere legitimidade ao documentário. Na introdução ficam claros os objetivos
do filme, apresentar o “verdadeiro” judeu:
“O judeu civilizado que conhecemos na Alemanha nos dá apenas uma
imagem incompleta de seu verdadeiro caráter racial. Este filme mostra
imagens reais dos guetos poloneses. Ele nos mostra os judeus como
realmente se parecem antes de esconderem por trás de máscaras de
europeus civilizados”

O primeiro capítulo foi considerado contextual, nele é comentado sobre a
invasão alemã na Polônia, Hippler (diretor e narrador) afirma que os judeus foram
indiferentes a ela e com uma hora após a ocupação já voltaram a comercializar,
demarcando a noção de que os judeus não se importam com nada além do dinheiro
e poder, ideias presentes ao longo do filme. As primeiras imagens do gueto são
mostradas. O ambiente tem um aspecto sujo, feio, lotado. É barulhento e os judeus
são apresentados como grotescos, é ressaltado que agora os alemães sabem que
eles são mais do que isso: são pragas. Essa relação do judeu como praga foi muito
difundida dentro das propagandas nazistas, em cartazes, materiais para crianças,
discursos políticos e em textos científicos, nos quais essas relações são realizadas.
O documentário de Hippler é direto e objetivo, portando, a noção do judeu
como um vírus é ressaltada e comentada explicitamente:

“Os judeus são um povo sem camponeses nem trabalhadores, uma raça
de parasitas. Onde quer que o corpo de uma nação apresente uma ferida,
eles se agarram e se alimentam do organismo em decomposição. Eles
negociam com a enfermidade das nações, portanto, esforçam-se para
aprofundar e prolongar todas as condições de enfermidade.”
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As partes 6 e 7 são momentos importantes do filme, tocam na questão do
Judeu Assimilado, que segundo Hippler, seriam os que se disfarçam de não judeus
para conseguir a confiança e poder se aproveitar dos europeus - “Seus rostos
mostram as antigas características do parasita perpétuo: o eterno judeu”. O
narrador continua, diz que entre os judeus que estão na Polônia e os da Palestina
não há diferença. A história, peregrinação e migração dos judeus é apresentada
com mapas e “gráficos”, traçando caminhos para simular o movimento e
disposições. Ao longo da narração Hippler comenta os lugares que os judeus foram
mal recebidos, expulsos. Assim, temos a impressão que todos compartilham da
mesma opinião.
A sequência seguinte é a respeito dos judeus assimilados. A primeira
imagem é um plano fechado em um rosto judeu que segundo o narrador ainda
apresenta sua aparência exterior natural, um efeito de fusão com sobreposição
marca a mudança de cena, do mesmo homem com a aparência diferente – cabelo
cortado, barba feita, terno e gravata – a forma como eles ficam “quando saem dos
lugares assombrados da Polônia, para o mundo rico”. Mais adiante o narrador
comenta que elementos como: “o cabelo, a barba, o solideu e o manto, tornam o
judeu oriental reconhecido por todos.” Mas só os de olhar apurado conseguem notar
as origens raciais deles sem esses elementos característicos. Nesta sequência o
objetivo do filme (apresentado na introdução) está sendo diretamente abordado. No
sentido literal ao mostrar características físicas. Em um sentido didático, ao explicar
e expor detalhadamente o judeu assimilado. E em um sentido ideológico com a ideia
de que pode ter um judeu “infiltrado” mascarado em qualquer lugar, o que transmite
uma insegurança e a necessidade de que algo deve ser feito para reparar.
Nos últimos momentos o filme apresenta alguns aspectos que indicam uma
conspiração dos judeus: falam uma língua que ninguém entende; os rabinos
transmitem ensinamentos políticos para os jovens; os ensinamentos do Torah
pregam que o judeu governará o mundo. Hippler, fala exaltado: “Isto não é uma
religião! É uma conspiração contra todos os não judeus, por um povo doente,
enganador e venenoso contra os arianos e suas leis morais.” A última sequência
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desse capítulo é violenta, brutal, causa aflição e agonia aos espectadores. Os sons
reforçam esses sentimentos. A introdução que se faz para ela, com letreiros
indicando que pessoas sensíveis não deveriam assistir, pois trata-se de imagens
fortes e reais. Em seguida uma pequena cena dramatizada, apresentando um
animal assustado prestes a ser abatido, e um judeu segurando uma machadinha de
forma maliciosa. As imagens subsequentes são de abate de animais de acordo com
os preceitos judeus, a vivissecação, como uma forma cruel de se matar animais. As
imagens mostram os bichos sendo cortados, com pescoço dilacerado, se debatendo
agoniados em cima de suas poças de sangue. Hippler reforça com a narração a
crueldade que está sendo exibida. A partir de trechos de jornais mostra como o
nazismo foi contra esse tipo de violência dos judeus, e que a imprensa “dominada
pelos judeus” defendia a prática.
No capítulo de Encerramento aparece Hitler em um discurso de 1939,
finalizada sua fala ele é intensivamente aplaudido, em seguida são mostradas
imagens de aglomeração. Vemos homens, mulheres, soldados, jovens, crianças: em
saudações nazistas, rindo, concentrados. Todos seguindo uma linha estética, que
enaltece os arianos. Em seguida marchas harmônicas em desfiles militares,
movimentos sincronizados, um grande espetáculo. A música é heroica, triunfal. A
última fala de Hippler: “Com esse espírito a nação alemã está marchando para o
futuro” o filme se encerra com imagens de bandeiras nazistas, contra o sol. Nesta
cena temos referências aos estados de agitação – as paradas militares e os
símbolos. As cenas do último capítulo causam uma sensação de alívio. Por serem
precedidas por imagens tensas, nauseantes, grotescas e brutais. Com sons que
desencadeiam sensações semelhantes. Um discurso que se posiciona contra o
“terror”, apresentado ao longo do filme, e sua estética contrastante, é algo que
proporciona sensação de esperança. Desta forma notamos outros aspectos da
propaganda nazista dentro do documentário O Eterno Judeu, nele a dualidade Mau x
Bom, Medo x Esperança, está presente.
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Considerações finais

Esse trabalho transitou nos limites entre a História Cultural e a História e
Poder, já que a fonte – o vestígio histórico estudado - é cinematográfica, portanto, de
natureza cultural, mas que serviu para estudos que foram além dessa natureza
alcançando tanto o âmbito político como o cultural do período nazista. Não é uma
proposta única, várias pesquisas já foram desenvolvidas sobre esse tema, e
provavelmente muitas outras acontecerão. Pois, a necessidade de pensar nas
intencionalidades e discursos propagados está cada vez maior.
No documentário O Eterno Judeu foram encontrados elementos da
linguagem e discurso da propaganda nazista a partir da utilização de uma variada
bibliografia sobre metodologia de análise fílmica. Após realizada a decupagem, seus
aspectos internos, interrelacionais e externos foram considerados. A partir disso foi
observado que documentário segue uma estrutura: lógica, temática, técnica, visual,
discursiva e estética do modo de propaganda defendido por Hitler. O Eterno Judeu é
direto, objetivo e visceral. Um documentário “pedagógico” cuja proposta é falar a
“verdade” sobre o judeu.
A partir deste trabalho é possível compreender como uma linguagem, e os
aspectos culturais podem afetar e contribuir para o desenvolvimento de ações de
cunho social e político. Também permite compreender como a propaganda política
funciona e os mecanismos por ela utilizados. Principalmente como não se pode ter
um posicionamento descomprometido, inocente e acrítico diante de produções
artísticas e culturais – na verdade de qualquer vertente. Sobretudo as que se
colocam “detentoras da verdade”.
Hoje lidamos com um panorama em que as opiniões, ideias e discursos são
propagados e difundidos rapidamente.
Tais questões incentivaram a criação de um vídeo curta de animação
apresentando os principais aspectos da propaganda e linguagem nazista levantou
por

Klemperer

(2009),

o

vídeo

“LTI”

disponível

em:
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https://www.youtube.com/watch?v=spaQRiKRTe4&t com o vídeo e esta pesquisa

pretendemos causar uma reflexão a respeito da apropriação da arte e produções
artísticas e audiovisuais pela política - e da política por essas produções - e as
dimensões a que essas produções podem estar vinculadas.
Com as reflexões levantadas por este trabalho, ressalta-se a importância de
uma pesquisa sobre a origem sobre o conteúdo e “a voz” por trás dessas
informações. Principalmente as que incitam o ódio e a intolerância. Seja por vieses
jornalísticos, culturais, políticos, religiosos, entre outros. Os discursos devem passar
por uma crítica, uma contextualização e reflexão e caso seja necessário devem ser
refutados.
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Alegorias medievais na literatura e no cinema: uma análise de “As
crônicas de Nárnia”
Matheus Silva FALCÃO1
Rodrigo Poreli Moura BUENO2

O objetivo principal deste trabalho é analisar a presença de alegorias
medievais em: “As Crônicas de Nárnia” (1950-1956), de C.S. Lewis, e nas suas
adaptações produzidas pelo universo cinematográfico nos anos 2000. Tantos nos
textos como nos filmes estão presente toda uma gama de alegorias, construídas a
partir da noção de maravilhoso típicas do período medieval. Estes elementos que,
além do próprio cenário, podem ser percebidos também por meio da grande
variedade de criaturas míticas e animais falantes que vivem naquele lugar. Outro
traço peculiar do mundo imaginário de Nárnia é sua atmosfera de medievalismo,
notada nos castelos, armaduras, títulos de nobreza, paisagens bucólicas e combates
corpo a corpo de guerreiros. Além do mais, devemos considerar que as artes
literária e fílmica possuem aspectos peculiares inerentes a cada uma, e, assim,
procuraremos ainda discutir questões sobre apropriação de textos literários para o
cinema e o seu processo adaptativo, pois a partir dele apresenta-se a possibilidade
de novas leituras da narrativa.

Palavras-chaves: Alegoria e Mito, Medievalismo, Fantasia Infantil,
Linguagem Teológica, Literatura e Cinema.

As Crônicas de Nárnia: os livros e os filmes

As Crônicas de Nárnia integram um conjunto de sete livros escritos pelo
autor britânico Clive Staples Lewis (1898-1963) voltado para o público infanto-juvenil
1
2

Graduando do curso de História na Universidade Federal do Tocantins, campus Porto Nacional.
Professor do curso de História na Universidade Federal do Tocantins, campus Porto Nacional.
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e que representa um enorme sucesso na literatura mundial, tendo vendido mais de
cem milhões de cópias em todo o mundo e traduzido para mais de 40 idiomas. C.S.
Lewis cria um mundo repleto de fantasia onde ocorrem histórias em que seres
humanos, nos livros chamados de filhos de Adão e Eva, e diversas criaturas míticas
e fantásticas também são protagonistas.
Os títulos dos livros lançados, em ordem de lançamento, são: “O Leão, a
Feiticeira e o Guarda-Roupa”, 1950; “Príncipe Caspian”, 1951; “A Viagem do
Peregrino da Alvorada”, 1952; “A Cadeira de Prata”, 1953; “O Cavalo e seu Menino”,
1954; “O Sobrinho do Mago”, 1955; “A Última Batalha”, 1956. Além da ordem de
publicação das obras, há também a chamada ordem cronológica em que o romance
“O Sobrinho do Mago” ocupa a primeira colocação e “O Cavalo e Seu Menino” a
terceira. Isso porque C.S. Lewis, a princípio, não planejava escrever uma saga com
tantos títulos. Daí “O Sobrinho do Mago”, que narra as origens e a fundação da terra
mágica de Nárnia, assumiria o primeiro lugar na ordem cronológica.
Algumas das obras do universo de Nárnia já foram adaptadas para a
linguagem cinematográfica e posteriormente outras também o serão. Até o
momento os filmes “O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa” (Andrew Adamson,
2005), “Príncipe Caspian” (Andrew Adamson, 2008) e “A Viagem do Peregrino da
Alvorada” (Michael Apted, 2010) representam reconhecidos filmes no imaginário da
fantasia fílmica do século XXI. Sobretudo o primeiro dos filmes citados, que teve
uma considerável arrecadação de mais de U$ 700 milhões de bilheteria e foi
galardoado com uma das estatuetas do Oscar de 2006.

Adaptações cinematográficas: limites e possibilidades

Uma das

limitações

mais discutidas em torno das

adaptações

cinematográficas de obras literárias é o grau de fidelidade do filme em relação ao
livro. Ora uma obra do cinema é criticada por ter destoado muito da essência de sua
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referência literária. No entanto, se é muito fiel ao livro, o filme, na visão de muitos,
peca pelo rigor em seguir excessivamente a fonte.
Este “problema” pode ser solucionado se se souber compreender que a
obra cinematográfica e a obra literária representam duas linguagens distintas com
diferentes formatos que influenciam diretamente em seu resultado. Nesse sentido,
jamais um filme será “igual” ao livro em seu resultado, visto que tem uma natureza
diversa.
Outro aspecto a ser ressaltado é que justamente por representarem
formatos diferentes, não cabe traçar critérios comparativos em termos de qualidade
entre um filme adaptado de um livro. Um filme é uma obra específica e deve ser
assim compreendida independentemente do livro que ela se utilizou para ser
concebida. Neste sentido, dizer que um filme ficou “melhor” ou “pior” que um livro
por, por exemplo, suprimir algumas partes que o leitor ou expectador julga
essenciais, é um grande equívoco já que o próprio formato do filme com certo
padrão de tempo de duração definido tende a naturalmente forçar um encurtamento
da história original proposta pelo escritor de um livro. Entendido que cada obra, seja
literária ou fílmica, tem sua especificidade é que se consegue entender com mais
maturidade crítica a proposta de uma adaptação. Um filme, seja ele adaptado ou
não, tem em seu resultado a marca de quem o dirigiu e de quem ajudou em maior
ou menor grau para a sua realização.3
Nos filmes adaptados a partir da obra de Lewis, vê-se em alguns
momentos, sobretudo no primeiro dos filmes, uma grande similaridade entre o
enredo literário e o roteiro cinematográfico. O roteiro do filme se utilizou
grandemente do livro para ser formado. No entanto, evidentemente é impossível
reproduzir todo o livro num filme, pois como já foi dito, um filme e um livro
representam duas linguagens distintas. Neste sentido, não é exagero afirmar que
um filme adaptado é uma representação da obra literária e, como tal, remete o
conceito de mimeses; a representação aqui não significa a reprodução idêntica de
algo e sim a representação das impressões que se criaram acerca de algo.4

3
4

RIBEIRO, 2005. p. 186.
TEIXEIRA, 2003. p. 47.
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Outro ponto essencial quando se contrapõe um filme a um livro que o
motivou é a estética que caracteriza o cinema. A luz, as cores, a trilha sonora, a
entonação e o timbre dos atores elencados para representar as personagens, etc.
escolhidos para se representar a história proposta pelo autor de um livro podem
significar apenas uma das possibilidades que o leitor cria ao ler o livro. A linguagem
literária é ainda mais genérica que a audiovisual, neste sentido. Tais fatores nos dão
mais tranquilidade para explorar adaptações cinematográficas de livros como os
d’As Crônicas de Nárnia e nos permitem explorar com mais segurança a proposta
do filmes por si mesmos.

Extraindo diversos elementos presentes em O Leão, a Feiticeira

e o Guarda-Roupa

Imaginário infantil

Com relação à primeira das Crônicas de Nárnia em ordem de publicação, O

Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, pode-se extrair interessantes elementos
relacionados a aspectos ligados à arte de se contar histórias para crianças. O livro
começa, por exemplo, com a expressão “era uma vez” 5, remetendo diretamente ao
imaginário das histórias infantis. Além disso, o autor dedica o livro a uma criança
que tem o nome de uma das protagonistas da história em questão, Lucy, e exalta a
importância da sabedoria em princípios passada através do tempo entre diferentes
gerações ao dizer àquela ao qual o livro foi dedicado que viria um dia em que ela
voltaria a ler histórias de fadas6. Deste modo, percebe-se a preocupação de Lewis
em estimar a tradição como um importante fator a compor a vivência e a
constituição de um indivíduo.

5
6

LEWIS, C. S. As Crônicas de Nárnia, volume único. São Paulo: WMF, Martins Fontes, 2009. p. 103.
IBID, p. 102.
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Uma das personagens que podem ser inclusas neste princípio é o velho
professor Kirke, que inclusive enquanto criança foi protagonista da primeira das
histórias de Lewis em ordem cronológica “O sobrinho do mago”, estando presente
na fundação de Nárnia. O agora já velho professor é o único que dá atenção e
considera com seriedade os aparentes devaneios da pequena Lúcia que afirma ter
encontrado uma terra mágica a partir da entrada num guarda-roupa. Essa magia
entre as gerações é uma intenção do autor em ressaltar a pureza e a preciosidade
da imaginação infantil desprezada pelo imaginário adulto, marcado pela tragédia e
pelo marasmo da rotina e dos afazeres materiais, pujantes em sua época, século
XX, palco de grandes transformações na economia e na produção, que se tornava
ainda mais mecanizada e ágil7, além de profundamente afetada por duas
devastadoras guerras, causa que inclusive fez com que os quatro irmãos fossem
morar por um tempo na afastada e bucólica residência do professor Kirke, na
história. Tal contraste entre os imaginários infantil e adulto é recorrente em todos os
sete livros sobre Nárnia, como por exemplo, quando a personagem Susana, irmã de
Lúcia aparece no último volume da série (“A última Batalha”) esquecida do universo
mágico narniano por causa dos batons e da maquiagem, elementos que
representam o cotidiano adulto, que neutraliza a beleza dos sonhos e do universo
infantil. A ideia de C.S. Lewis é demonstrar que mesmo que o tempo se passe essa
realidade não pode ser perdida como, aliás, demonstra o próprio professor Kirke,
que não se fecha diante da imaginação pueril.
No avanço da primeira das histórias, ao relatar as diferenças entre os
poderes do Leão Aslam, filho do Imperador das terras além-mar e que nitidamente
representa o bem ao ser antagonizado pelos poderes maléficos da Feiticeira Branca,
o autor apresenta que a terra de Nárnia estava por longuíssimos anos em estado de
permanente inverno e, portanto há muito tempo sem natal. Observa-se que, no
decorrer da narrativa quando a feiticeira perde paulatinamente os seus poderes e
sua influência, aos poucos também vai se dissipando o inverno que culmina com a
chegada do Papai Noel e seus presentes intimamente ligados ao bem e ao encanto

BRION, Nicolai H. DIANIM. A Releitura de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa no Cinema. Dissertação de Mestrado, UFC:
Fortaleza, 2013. p. 34.
7
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presentes nas crianças no período natalino . Novamente, pode-se afirmar o quanto o
autor quis exaltar a graça da realidade infantil, representado pelo calor do sol e do
verde da relva fresca, que muito contrasta com o gélido espírito adulto do inverno.
Dentre tantos elementos que podem ser classificados como uma exaltação
à mentalidade infantil está a noção de tempo que se tem na terra mágica de Nárnia
como totalmente alheia à noção real de tempo. Mesmo que se passem diversos
anos lá, isso pode representar uma fração de segundos no mundo real, como
acontece quando os quatro irmãos Pevensie, protagonistas da história, vão e
retornam de Nárnia pelo guarda-roupa da sala vazia da casa do professor. Esse
descompasso de tempo faz com que vislumbre a importância da capacidade
imaginativa infantil sem se desconsiderar sua relevância, beleza e muito menos a
caracterizá-la como pitoresca e fútil.

Mitologia e alegorias medievais e cristãs

Todas as histórias de Nárnia estão repletas de criaturas mitológicas e
fantásticas como faunos, minotauros, centauros, dragões, unicórnios, dríades,
náiades, sátiros, anões, animais falantes, dentre outros.
A própria ideia de C.S. Lewis em representar o grande herói da obra,
Aslam, em forma de leão, remonta ao imaginário medieval que muitas vezes
considerava a figura do Leão como o Filho da Virgem9, representando nitidamente
Jesus Cristo.
O autor se vale também desta alegoria para metaforizar conceitos básicos
teológicos cristãos, sendo o mesmo cristão confesso e também autor de diversos
estudos e ensaios cristãos como, por exemplo, o livro Cristianismo Puro e Simples.
A analogia do conceito teológico de redenção se faz no momento em que o Leão
Aslam entrega sua vida em forma de sacrifício à Feiticeira Branca para salvar o
traidor Edmundo que havia se colocado a princípio ao lado dela. Somente a martírio
8
9

LEWIS, C. S. As Crônicas de Nárnia, volume único. São Paulo: WMF, Martins Fontes, 2009. p. 150.
MALAXECHEVERRÍA, Ignacio. Bestiario Medieval. Madrid: Ediciones Siruela, 2002. p, 90, 91.
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de Aslam seria capaz de impedir a morte do filho de Adão, tal qual afirmam, de
modo análogo, as escrituras bíblicas acerca do sacrifício de Cristo para purgar os
pecados da raça humana e assim salvá-la.10
Outro momento imagético que reforça essa ideia está no término da
terceira das histórias de Nárnia em ordem de publicação, A Viagem do Peregrino da

Alvorada, momento em que Aslam aparece aos personagens protagonistas da
fábula em forma de cordeiro11, uma evidente alusão à figura do Cristo bíblico,
retratado por S. João Batista no Evangelho segundo S. João como o “Cordeiro de
Deus que tira o pecado do mundo”.12
Dentre as diversas figuras mitológicas citadas por Lewis em todo o
universo de Nárnia, chama a atenção o fauno chamado Tumnus, grande amigo de
Lúcia e o primeiro contato da menina na terra mágica. O fauno é uma figura mítica
que nos remonta à mitologia romana, sendo o equivalente dos sátiros da mitologia
grega, que, aliás, também são citados pelo autor na referida obra.13
O fauno era um semideus com metade do corpo em forma humana e a
outra em forma de bode e que tocava a chamada flauta de Pã, capaz de provocar um
misto de sensações em quem ouvia. C.S. Lewis retrata algo parecido ao narrar que
Tumnus, o fauno, ao tocar sua “pequena e esquisita flauta” provocou em Lúcia uma
“vontade de rir e chorar, de dançar e de dormir, tudo ao mesmo tempo” 14. Esse
estado de torpor que o fauno quis induzir na criança tinha o fim de entregá-la a
Feiticeira, chamada de Jadis. Apesar disso, conforme se vê na história, Tumnus se
arrepende e desenvolve ainda mais amizade com Lúcia, ressaltando novamente a
intenção de autor em transparecer ao público infanto-juvenil valores ligados ao bem
contra o mal e a valorização do bem nesse confronto.
Em todo o livro pode-se também perceber diversos elementos ligados ao
imaginário que se tem acerca do período medieval quando são citados castelos e
torres15, armaduras, títulos de nobreza, paisagens bucólicas e combates corpo a
Cf. 2 Coríntios, cap. V, 21.
LEWIS, C. S. As Crônicas de Nárnia, volume único. São Paulo: WMF, Martins Fontes, 2009. p. 513, 514.
12
Cf. S. João, cap. I, 29.
13
LEWIS, C. S. As Crônicas de Nárnia, volume único. São Paulo: WMF, Martins Fontes, 2009. p. 154.
14
IBID, p. 109.
15
IBID, p. 144, 145.
10
11
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corpo de guerreiros. Aslam pede para que Pedro, um dos irmãos que vão para
Nárnia se ajoelhe e o investe como rei com sua notável espada.16 A forma da
investidura nos remete, grosso modo, às relações de vassalagem do Medievo. Usase também o termo “cavaleiro” ao se adentrar à noção das batalhas travadas17, algo
que também é uma nítida característica da fantasia que se utiliza de elementos
medievais.

Considerações finais

Todos os elementos aqui analisados representam uma parte superficial da
variedade de possibilidades que podem ser criadas a partir do universo mágico de
Nárnia criado por C.S. Lewis, se revela como uma importante ferramenta para se
analisar e compreender as características do imaginário fantástico em diversas
obras deste feitio, com similaridades e contrastes, tais como muitas de J. R. R.
Tolkien, amigo de Lewis. Espera-se que os estudos sobre o tema cresçam em
amplitude, dadas as densas questões que podem ser extraídas a partir de obras
como as aqui citadas e brevemente ponderadas.
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A ARGUMENTAÇÃO POR MEIO DA IMAGEM/LINGUAGEM
CINEMATOGRÁFICA
Eva Cristina FRANCISCO (IFSP)1

Resumo: Pesquisas mostram que muito há para ser abordado e discutido
no que se refere à imagem, esteja ela ligada, à arte, à linguística, à comunicação.
Para aqui, abordamos a imagem no cinema como forma de argumentação,
versando que esta pode criar e (re)criar significações na narrativa verboaudiovisual, persuadindo e influenciando o receptor com o poder de representação
da realidade. Elemento básico da linguagem cinematográfica, a imagem na
linguagem do cinema apresenta significações expressas em uma única tomada que
pode dar pistas para o que virá no decorrer da narrativa. Nesse sentido, será
realizada a análise de uma das cenas do Filme Primo Basílio (2007), de Daniel Filho,
obra adaptada do romance homônimo de Eça de Queirós (1878). A leitura do
fotograma dessa cena, fundamentada em pesquisas bibliográficas, resultará na
afirmação de que o filme está além de fotografias em movimento, um trajeto da
imagem à linguagem.

Palavras-chave: Imagem; Argumentação; Cinema

Introdução

O lançamento de um filme depende, entre outros fatores, de uma produção
bem trabalhada para que a sétima arte se manifeste de forma bem sucedida. No
caso do trabalho com o cinema, ele se apoia em diversos recursos, tais como o
trabalho da câmera. Todavia, tais artifícios somente são possíveis porque se pode
contar com o poder de significação que a imagem cinematográfica concede. Tão

1
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importante quanto a câmera e seus artifícios são as imagens que dão vida à
narrativa fílmica. Estudos têm mostrado que muito há para ser abordado e discutido
no que se refere à imagem, esteja ela ligada, à arte, à linguística, à comunicação,
etc. Versando sobre a imagem no cinema, percebemos que ela pode criar e (re)criar
significações na narrativa audiovisual, podendo ser considerada elemento básico
constituinte da linguagem cinematográfica. A imagem fílmica ocasiona, por isso, a
impressão da verdade, e tal aparente realismo é dinamizado pela visão artística do
diretor. Ao assistir a um filme é importante ficar atento para a significação expressa
em uma única imagem que pode dar pistas para o que virá no decorrer da narrativa,
pois:

Desde cedo, organizam-se em nossa mente certas imagens. Essas
imagens representam disposições em que, aparentemente de um modo
natural, os fenômenos parecem correlacionar-se em nossa experiência.
Dissemos ‘aparentemente natural’ porque desde o início interligamos as
disposições que se formam com atributos qualitativos que lhe são
estendidos pelo contexto cultural (OSTROWER, 1978, p. 58).

A imagem, assim como um texto qualquer, está aberta às mais diversas
decodificações e interpretações. Ao se falar em texto, muitas vezes nos deparamos
com conceitos que induzem a pensar que o termo se refere à linguagem falada e
escrita. Porém, quando se analisa mais a fundo as teorias do texto, percebemos que
ele vai muito além do que a concretização do discurso propriamente dito. Não
podem ser considerados apenas os aspectos notacionais da língua como se o ser
humano vivesse de mensagens transmitidas somente pela escrita e/ou pela fala. O
ideal é que ele seja entendido como uma unidade de comunicação perceptível pela
visão ou audição e concretizado pelas tão diversificadas formas de linguagem das
quais o ser humano pode se utilizar.
Buscamos, então, abordar a imagem como forma de texto e mostrar que
ela sai de sua forma para complementar-se com a significação. Para tanto,
tomamos a linguagem cinematográfica como corpus verificando que as imagens em
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movimento podem trazer maiores significações que um simples “mostrar” de
fotografia. Procuramos mostrar que o apelo imagético, a seleção e combinação de
ícones representativos constituem o processo de criação fílmica, já que antes que
qualquer imagem apareça na tela, ela deve ser previamente avaliada e aprovada
para atingir o objetivo do diretor e

[...] muito embora as imagens sejam algo que invadem o sujeito a partir
do mundo exterior, algo que vem da realidade material, a imagem ela
mesma é formada dentro do olho, dentro do sujeito, sendo algo que
concerne à realidade psíquica. Nesse sentido, cada olhar é único (SOUZA,
2007, p. 165).

Dentro de uma imagem (ou de uma sequência) de um quadro fílmico,
encontramos maneiras de denúncia, conceitos, crenças, emoções, etc., na estrutura
do discurso que o cinema dispõe. A sensação da realidade ocorre na forma de
imagem, pois, sem que ela seja minuciosamente escolhida para dado quadro, os
recursos

e

mecanismos

de

cinematografia

(movimentos

de

câmera,

enquadramentos, angulações, etc.) seriam poucos, ou nada úteis. Nesse contexto:

Ao pensar a imagem como significação é necessário delimitar o que
vamos compreender por imagem. Optamos pelo uso de um conceito que
atende aos aspectos que recorremos até agora, neste caso, imagem é

uma configuração visual de qualidades sensíveis capaz de produzir
significação. A partir daqui, nós a tomamos enquanto signo e, neste
sentido, a imagem passa a exercer a função de significante, ou seja, de
algo que, embora possa ter existência própria no mundo natural, em
certas circunstâncias, precisa ser apreendida ou substituída por outra
coisa para tornar-se acessível aos sentidos e à cultura. (CAMARGO, 2011,
p. 211).

Por meio da análise de uma sequência do filme Primo Basílio, é possível
mostrar que o processo de produção fílmica está muito além de fotografias em
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movimento, o que nos levará ao trajeto da imagem à significação, além de
apresentar uma visão sobre uma das funções da imagem: comunicar.

Imagem fílmica: algumas características

Podemos dizer que o elemento de base da linguagem cinematográfica é a
imagem. É por meio dela que se dá a descrição de objetos, personagens, cenários,
atmosferas e, muitas vezes, de aspectos sentimentais (as expressões faciais
filmadas em close ilustrando emoções são um exemplo). De acordo com Martin
(2003, p. 21), a origem da imagem fílmica marca-se por uma ambivalência profunda
e

[...] resulta da atividade automática de um aparelho técnico capaz de
reproduzir exata e objetivamente a realidade que lhe é apresentada, mas
ao mesmo tempo essa atividade se orienta no sentido preciso desejado
pelo realizador.

A imagem tem o poder de restituir inteiramente o que é ofertado à
filmagem, e a maneira pela qual é registrada e transmitida, a impressão de
veracidade possui uma percepção, antes de tudo, objetiva. O espectador constrói,
(re)cria concepções, pensamentos e ideologias também por meio da ação imagética.
Assim, pode-se dizer que a imagem é dotada de tudo (ou quase tudo) o que a
realidade apresenta. Sem a imagem cinematográfica, nada seria possível nessa
produção. É a visualidade que dá vida aos movimentos, diálogos, personagens,
ações e emoções e o artista (re)criador conta com o poder e apelo imagéticos
intertextualizando arte cinematográfica e texto roteirístico na intersemiose, visto
que
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[...] a tradução é um diálogo de individualidades criadoras de diferentes
culturas, isto é, um autêntico diálogo de culturas, no qual o tradutor
escarafuncha as entranhas do original, ausculta as vozes que o povoam,
entranha-se no às vezes quase insondável da linguagem, compenetra-se
da vida de suas personagens; em suma, embebe-se do original para
poder interpretá-lo em seu conjunto e dar-lhe uma nova vida, vida essa,
porém, marcada pela singularidade dos múltiplos modos de ser da língua
e da cultura do tradutor, por sua individualidade criadora (BEZERRA,
2

2012) .

No entanto, mesmo que a imagem represente ter uma significação unívoca,
por mostrar “o que realmente é”, no caso do cinema ela consegue expressar ideias
gerais e abstratas. “Representar é dar a alguma coisa o sentido de outra. Falar em
representação implica considerar que o que se representa, é algo diferente do que
está representado” (CAMARGO, 2011, p. 207). Isso porque, muitas vezes, ao
assistirmos a um filme, nos deparamos com imagens que apresentam alguma
simbologia. A filmagem de um gato, por exemplo, pode não significar somente um
felino, mas conter interpretações extras que dependem de como cada espectador
vai recebê-la. Outro exemplo é o caso dos mecanismos utilizados para a
profundidade de campo no cinema: uma escada filmada em plongée (de cima para
baixo) oferece uma interpretação diferente da mesma filmagem realizada em
ângulo contra-plongée (de baixo para cima). E, ainda, um close dado a certa parte do
corpo, ou a um cenário específico, pode não apenas querer mostrar de forma mais
detalhada e sim “contar”, induzir o espectador a ler aquela imagem de forma
diferente, identificar outra significação para dado quadro.
Outra característica marcante da imagem fílmica é que ela se apresenta
sempre em tempo presente. Por mais que a narrativa cinematográfica seja de época
ou represente um determinado tempo, seja passado ou futuro, a impressão que o
espectador tem é que os acontecimentos estão ocorrendo naquele momento e
acabam vivenciando a história como se estivessem inseridos na filmagem, na
história como real. “A imagem fílmica suscita no espectador um ‘sentimento de
2

Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142012000300007&script=sci_arttext
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realidade’ muito forte em determinados casos para provar a crença e ilusão na
existência objetiva do que aparece na tela” (PLAZA, 2008, p. 142). É por esse aspecto
da imagem fílmica que presenciamos risos, choros, manifestações de raiva,
indignação, alegria, enfim, as mais diversas emoções nos mais variados tipos de
espectadores. Isso não quer dizer que o cinema seja uma arte de ilusões, nem que
engendre fenômenos de crença mais forte do que outros. “Simplesmente, o
espectador de filme está mais investido de forma psicológica na imagem” (AUMONT,
1995, p. 111).
Assim, a realidade representada pela imagem que foi cuidadosamente
escolhida, composta, resulta da percepção subjetiva, que está ligada diretamente ao
diretor e ao seu ato criativo. O cinema é capaz de oferecer ao receptor uma imagem
artística da realidade totalmente não realista (tomemos como exemplo o papel
criador da câmera e o da sonoplastia). Tal realidade é reconstruída em função do
que o produtor pretende exprimir, de forma sensorial e intelectual. Agel (1954)
coloca o cinema, no que diz respeito à imagem fílmica, como intensidade, intimidade
e ubiquidade. Intenso porque a imagem fílmica, em particular o primeiro plano,
possui uma força quase sobrenatural que oferta uma visão integralmente peculiar
da realidade, e a música, que atua com papel sensorial e lírico, simultaneamente,
consolida o poder de penetração da imagem. Íntimo porque a imagem, novamente
por meio do primeiro plano, faz o espectador adentrar nos seres e nas coisas. A
ubiquidade está no fato de o cinema conseguir conduzir o espectador livremente no
tempo e no espaço, já que é possível condensar o tempo na linguagem
cinematográfica e, acima de tudo, porque ele recria a própria duração, fazendo com
que a trama flua continuamente no olhar do espectador:

A imagem fílmica proporciona, portanto, uma reprodução do real cujo
realismo aparente é, na verdade, dinamizado pela visão artística do
diretor. A percepção do espectador torna-se aos poucos afetiva, na
medida em que o cinema lhe oferece uma imagem subjetiva, densa e,
portanto, passional da realidade: no cinema, o público verte lágrimas
diante de cenas que, ao vivo, não o tocariam senão mediocremente
(MARTIN, 2003, p.25).
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Nesse sentido, frisamos que a imagem fílmica é muito mais do que uma
simples representação do real, é mais que fotografias em movimento. Ela é
recheada de significações que, no envolvimento sociocultural de cada um, provoca
interpretações das mais diversas. Quem nunca se viu mais emocionado com a
representação da realidade em um filme do que com a própria realidade? A imagem
cinematográfica representa o real, sim, mas também consegue transfigurar esse
real em magia – o que confere a ela um valor mais eficaz do que o de um simples
reproduzir. Conforme Bakhtin (2003, p. 365) “se a interpretação se esgotasse apenas
nesse momento ela seria uma simples dublagem e não traria consigo nada de novo
e enriquecedor.” Entretanto, a interpretação da imagem fílmica pode fugir ao seu
receptor. É necessário aprender a “ler” uma trama cinematográfica, a atribuir
interpretações e significações, assim como se decifram palavras e enunciados.
Logo, a imagem, embora apresente uma exatidão figurativa, é
excessivamente manuseável e ambígua em se tratando de interpretação. Ela
transmite a figura do real, para consecutivamente afetar os sentimentos do
espectador e, sempre de forma facultativa, alcançar uma significação de ideologia e
moralidade. A imagem nos conduz ao sentimento e, partindo deste, à ideia.
Percebemos que inúmeros espectadores permanecem nos níveis sensorial e
sentimental ao se deparar com uma trama exibida pela tela do cinema.
A imagem fílmica nada mais é que a representação da realidade
apresentada à câmera e esta representação constitui a percepção objetiva do
espectador. A princípio, classificamos essa imagem como realista pelo fato de ser
constituída das aparências do que é real, induzindo o espectador à crença na
objetiva existência do que é visto na tela. Isso ocorre devido à univocidade da
representação que é capaz de utilizar apenas os aspectos precisos e determinados
da realidade e também pelo fato de que a imagem fílmica se encontra sempre no
tempo presente, considerando os demais tempos verbais um produto do julgamento
do espectador ao assistir ao filme. No entanto, no processo de tradução do texto
roteirístico para o verbo-audiovisual, uma imagem equivalente, nem sempre está
em visível correlação com as palavras, é necessário que a vida interior da ação
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traduzida equivalha à vida interior do texto original. A imagem representada pela
câmera pode afetar os sentimentos de quem assiste à obra. Nesse sentido:

A grande causa para a interpretação é a distância do intérprete – no
tempo, no espaço, na cultura – em relação àquilo que pretende interpretar
de forma criativa... Nesse encontro dialógico de duas culturas elas não se
fundem nem se confundem; cada uma mantém sua unidade e sua
integridade aberta, mas se enriquecem mutuamente. (BAKTHIN, 2003,
p.365).

A representação do real é dada com artifícios técnicos capazes de chocar o
espectador, enfim, a imagem fílmica possui um poder de persuasão afetiva,
considerando, todavia, que ela é uma linguagem que requer um decifrar, que
depende de fatores como cultura, valores e princípios.

Uma breve análise

Consideramos, aqui, o texto imagético como um quadro de orientações para
as mais diversas interpretações e não um conjunto de conceitos sobre a significação
de cada ícone presente no fotograma. A todo momento estamos interpretando: um
cheiro, um gesto, uma música, qualquer percepção e, com o texto imagético, ocorre
o mesmo fenômeno. A fim de corroborar as considerações expostas até o momento,
ilustramos a análise a ser feita com seis fotogramas capturados de uma sequência
do filme em pauta. À medida que discorremos a respeito de cada fotograma,
atestamos a linguagem da imagem cinematográfica:
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A

B

C

D

E

F

Sequência que mostra a segunda visita de Basílio à Luísa e a tentativa de
um beijo depois de uma dança

Na sequência em que Basílio visita Luísa pela segunda vez, num primeiro
enquadramento, os personagens são filmados em um plano de conjunto, ao som da
música L’eau a La Bouche. Ao assistir ao filme identificamos um cenário
enriquecido com móveis e objetos da época. O vestuário de Luísa representa bem o
fim da década de 1950, início da década de 1960. Basílio tenta se aproximar da
prima, convidando-a para dançar. Luísa recusa, alegando que há muito tempo não
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dançava e já não se lembrava mais de como fazê-lo. Ele pede que ela tire os sapatos
para que pudesse ensiná-la.
Percebemos, na sequência da cena, em um plano de detalhe, Luísa
retirando os sapatos, colocando os pés no chão e em seguida pondo-os sobre os pés
do primo para dançar com ele. Este ato sugere que assim como ela desce do salto
que calçava, à medida que seus pés deixavam os sapatos, também se desvirtuava
de sua vida de mulher casada. O ato sugere o abandono da fidelidade de esposa, o
sair da vida monótona, tradicional e leal em que se encontrava, o afastamento do lar
e dos valores familiares. A sugestão da leitura semiótica, feita na referida
sequência, baseia-se em Barthes quando este assevera, em seu ensaio intitulado O

terceiro sentido, que no fotograma de uma cena podemos considerar três diferentes
níveis de sentido: o informativo, com a função de comunicar; o simbólico,
responsável pelo significar e um terceiro nível que o próprio autor diz desconhecer
seu significado, mas atesta que este grau de significação encontra-se encoberto
pela imagem, por trás do que é exposto de imediato e “contém uma certa emoção”
(BARTHES, 1990, p. 52).
Seguindo essa linha de raciocínio, analisamos um enquadramento também
filmado em plano detalhe e vemos somente parte das pernas do casal e os pés
descalços de Luísa sobre os pés calçados de Basílio. Luísa, já sem os sapatos, ou
seja, desprovida dos valores familiares, sobrepõe seus pés sobre os de Basílio, que
continua com seus sapatos. Isso sugere que Luísa começa a deixar sua vida, seu
casamento, seus valores para seguir e viver a vida de Basílio. Freud (1905),
versando sobre a teoria da sexualidade, coloca os pés e partes das pernas como
uma das extremidades da atração sexual. Dessa forma, a filmagem, em plano
detalhe, dessas partes dos corpos dos personagens induz-nos à crença na teoria
freudiana de que os pés podem simbolizar o erotismo que envolve o jogo de
sedução ao qual Basílio e Luísa se submetem. Estes significados agregados dão
ênfase à filmagem dos pés de Luísa sobre os pés de Basílio. A simbologia dos pés
como elemento erótico e de atração sexual corroboram o desenrolar da trama que
utilizou cenas explícitas de sexo. Ademais, os sapatos que Basílio calçava
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simbolizam, também, o direito à propriedade, ou seja, o direito de possuir Luísa, de
tê-la como amante.
Ainda nesta sequência, Luísa e Basílio são filmados em plano médio
americano, enquanto dançam. Pela proximidade da câmera nas expressões faciais
dos personagens, percebemos o envolvimento que se dá entre o casal e, em
segundo plano, no mesmo cenário, temos a visão de uma lareira acesa, o que
sugere uma das leituras que a imagem do fogo possibilita: a chama da paixão, o
desejo, a sedução. Segundo a ideologia de Bachelard, o fogo oferece a sensação de
prazer e aconchego: “a primeira convicção calorosa é um bem-estar corporal. É na
carne, nos órgãos, que nascem as imagens materiais primordiais” (BACHELARD,
1998, p. 9). Notamos nesse fragmento a multiplicidade de linguagens entrelaçadas
que tornam a filmagem mais verossímil. Na cena relatada, presenciamos as vozes
da câmera, da imagem do fogo, da representação dos personagens, da música, do
espaço, enfim, vozes que se manifestam mutuamente e dão significados implícitos
ao que é propriamente dito na tela. Entendemos, por meio desse emaranhado de
significações, a paixão que aflorava entre o casal, o desejo que crescia a cada nota
musical. Desprovido de tais artifícios, o diretor/produtor não conseguiria o mesmo
efeito esse trecho da narrativa.
É nesse instante que Basílio, aproveitando-se da situação de envolvimento,
tenta beijar Luísa. Esta, num impulso, esbofeteia o primo, desliga o aparelho de som
e, em seguida, calça os sapatos. Este ato sugere a “volta” de Luísa à realidade, a
conscientização de que aquilo era errado, a retomada dos valores.
As interpretações que aqui colocamos são algumas de inúmeras outras
leituras que poderiam ser feitas por outro analista da sequência fílmica em questão.
Penn (2011, p. 322) diz que “a imagem é sempre polissêmica ou ambígua”, e
assevera que é por esse motivo que a maioria das imagens vêm acompanhadas de
algum tipo de texto. No caso da análise acima, temos um texto musical e o diálogo
entre os personagens para sanar um pouco da polissemia e ambiguidade que seria
provocada se somente tivéssemos imagens em movimento, sem nenhuma outra
ancoragem. É por meio de todo um contexto imerso na cena congelada que
conseguimos inferir as leituras. Ainda sobre esta sequência, mais uma vez temos
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uma atualização do texto de Eça: a mulher deve ser correta, ela é quem tem que
reconhecer o erro e fugir dele. Esta transmutação do texto original, já que se trata
de um filme adaptado, reflete bem a época em que se passa a história: a submissão
da mulher, as cobranças quanto a valores familiares, assim como a vida correta e
fiel imposta ao sexo feminino. Por fim, a imagem como linguagem cinematográfica
pode levar o espectador da representatividade imagética às mais diversas formas
de comunicar.

Considerações finais

Diante das considerações expostas de forma teórica e analítica da imagem
cinematográfica, pudemos enxergar que a imagem pode ser trabalhada por meio da
simbologia, da representação conotativa da linguagem. O que queremos dizer com
representação é que o seu sentido, aqui, “é estendido para o de significação.
Significar implica, portanto, apreender os sentidos que extrapolam a representação”
(CAMARGO, 2011, p. 207).
A significação pode ser entendida como resultado da maneira como
apreendemos e entendemos, de modo sensorial ou cognitivo, o mundo natural ou
cultural. Ao significar, desenvolvemos um processo articulado no que diz respeito às
informações que obtemos nos contextos dos nossos relacionamentos em geral.
Analisar imagens em movimento, por meio da captura de fotogramas, em prol de
uma ilustração mais precisa e clara para a análise, confirmou o que atestamos
durante o estudo aqui apresentado: a imagem como linguagem, argumento,
comunicação, expressão, enfim uma multiplicidade de signos que orienta a
transmissão das mais diversificadas mensagens.
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M, o vampiro de Dusseldorf e o declínio da República de Weimar
Renata Aparecida FRIGERI (UNESP)1
Karol Natasha CASTANHEIRA (UNESP)2

Resumo: Essa pesquisa investiga o filme M, o vampiro de Dusseldorf (Fritz
Lang, 1931) objetivando compreender a produção cinematográfica germânica no
final da República de Weimar (1918-1933) e como a obra interage a condição prénazista na Alemanha. Para investigar a película, a pesquisa percorre as reflexões
acerca da psique alemã propostas por Siegfried Kracauer (1988) e Lotte H. Eisner
(1985). O contexto histórico e cultural é discutido por meio de Richard Evans (2014) e
Peter Gay (1978), apoiando-se metodologicamente na proposta do esquema
quaternário de Massimo Canevacci (1990). O filme fornece elementos que permitem
aferir parte do momento histórico e psicológico da Alemanha pré-Hitler, assim
como a psique do próprio diretor, que migrou após a ascensão nazista.

Palavras-chaves: Fritz Lang, Cinema de Weimar, M, o vampiro de

Dusseldorf.

Introdução

O filme M, o vampiro de Dusseldorf (M – Eine Stadt sucht einen Mörder,
1931), produzido no final da República de Weimar (1918-1933), foi a primeira
produção sonora de Fritz Lang e também a última publicada no período
democrático, por isso, não foi submetida a qualquer tipo de censura. A película pode
auxiliar a compreender a situação em que a Alemanha encontrava-se no início da
década de 1930, após a queda da Bolsa de Wall Street (1929), em Nova Iorque, que
gerou desestabilidade econômica em muitos países. O filme de Lang exibe, além da
1
2

Doutoranda em Comunicação na Universidade Estadual Paulista. Orientador: Claudio Bertolli Filho.
Doutoranda em Comunicação na Universidade Estadual Paulista. Orientador: Claudio Bertolli Filho.
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introdução do som no cinema alemão, o retorno dos tiranos, ausentes desde 1924,
às telas teutônicas, num momento de vulnerabilidade financeira e política no país.
A introdução do som no cinema germânico causou também o seu declínio,
devido as dificuldades técnicas de adaptação, além disso, no mesmo período,
diversos diretores, artistas e produtores germânicos migraram para os Estados
Unidos atraídos por propostas financeiras recebidas de estúdios americanos. Na
economia, a quebra da Bolsa de Valores foi devastadora para a Alemanha que
buscava sua recuperação desde 1919 e dependia de investimentos americanos para
sua estabilidade; na política, os conflitos de rua entre comunistas e nazistas
cresceram significativamente e, em 1931, o partido nacional socialista, também
conhecido como partido nazista, estava rearticulado e mais forte que na década
anterior.
Para percorrer a história do cinema alemão no início da década de 1930,
essa pesquisa utiliza as reflexões de Lotte Eisner (1985) e Siegfried Kracauer (1988).
O contexto histórico e cultural é discutido por meio das obras de Ian Kershaw (2010),
Peter Gay (1978) e Richard J. Evans (2014). A metodologia elegida é o esquema
quaternário proposto por Massimo Canevacci (1990). Nela, o autor propõe a análise
fílmica por meio dos eixos: Pater, Filius, Diabolus e Spiritus.

Figura 1: Esquema quaternário proposto por Canevacci.
Pater

Filius

Diabolus

Spiritus

Reprodução das autoras. (CANEVACCI, 1990, p.54).

Pater é a origem que move a trama cinematográfica, é a representação do
superego, o poder. Filius é o herói que visa alcançar a plenitude em Pater, é o Ego.

Diabolus é quem se opõe a Filius, é o anti-herói que tentará impedir o triunfo de
Filius. Para que Filius atinja seu objetivo na narrativa cinematográfica, ele contará
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com a ajuda de Spiritus, um elemento binário de natureza feminina, que pode
oscilar entre o herói e seu opositor. O arcabouço teórico proposto por Canevacci
permite adentrar obras fílmicas e investigá-las, contribuindo para a decodificação de

M, o vampiro de Dusseldorf, produzido no período pré-nazista.

A decadência da República de Weimar: contexto econômico,
político e cinematográfico

O início da década de 1930 foi marcado pela introdução do som no cinema
mundial e, na Alemanha, as produtoras tiveram dificuldades para adaptar-se a
técnica sonora. No mesmo período, o partido nazista foi rearticulado. Em 1929, já era
composto por seus principais futuros líderes, como Joseph Goebbels, Hermann
Göring, Rudolf Hess e Heinrich Himmler, sob o comando de Adolf Hitler.
Por meio de intensa sensibilização social e comícios por todo o território
germânico, realizados durante 1929, no final daquele ano eles chegaram a 75 mil
membros filiados e sete deputados eleitos para o Reichstag, o Parlamento Alemão.
No ano seguinte, a propaganda nazista destinou sua atenção para as áreas rurais,
geralmente menos lembradas pelos outros partidos, e conseguiu eleger 12
deputados. O número de adeptos oficiais dobrou em 1929, chegando a 130 mil
pessoas (KERSHAW, 2010, p.227). Kershaw afirma que as estratégias de
propaganda nazista foram rearticuladas e os discursos de Hitler, fundamentais
desde o começo da década de 1920 para atrair as massas, ganharam mais força no
interior do país.

diferentemente dos outros oradores que transmitiam a mesma
mensagem, ele [Hitler] falava a língua de seus ouvintes e os incitava por
meio da paixão e – por mais estranho que possa agora nos parecer – pela
aparente sinceridade de seu idealismo (KERSHAW, 2010, p.123).
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O ano de 1929 foi fundamental para Hitler e seus camaradas: a estrutura
básica nazista tornou-se completa com a criação da tropa de proteção de seu líder, a

Schutzstaffel (SS), sob o comando de Himmler, e o partido atraiu investidores de
diversas partes do país conseguindo ramificar-se por todo o território alemão. No
entanto, eles ainda estavam às margens da política, tinham poucos deputados e
quase nenhuma influência nas decisões econômicas ou governamentais. Além
disso, a República de Weimar era governada por uma coalisão entre os três
principais partidos do país, o Social-Democrata, o Partido de Centro e o Democrata;
a gestão seguia o Plano Dawes3, assim, logo deveria entrar em estabilidade. Foi
quando, no final do ano de 1929, a Bolsa de Valores de Nova Iorque entrou em
colapso e, com ela, a Alemanha.
Para Gay (1978, p.178), as consequências da grave crise econômica foram
percebidas no mundo todo, “mas foi mais desastrosa para o regime menos estável
de todos, isto é, para a Alemanha, que vinha vivendo de ajuda estrangeira num grau
muito maior do que aquele que os alemães sabiam”. O impacto foi alto com a não
renovação dos empréstimos externos, a queda das exportações e o alto índice de
desempregados. As consequências não tardaram: com a escassez de trabalho, os
casos de prostituição, violência e roubos proliferaram-se. Os comunistas
aproveitaram-se para atrair os desocupados e os usaram para fins políticos.

Para os comunistas, a luta de classes passou do local de trabalho para as
ruas e a vizinhança à medida que mais e mais pessoas perdiam o
emprego. Defender um baluarte proletário, por meios violentos se
necessário, tornou-se uma alta prioridade da organização paramilitar
comunista, a Liga dos Combatentes da Frente Vermelha (EVANS, 2014,
p.301).

Os comunistas tornaram-se uma ameaça para a classe média burguesa
quando o seu número passou de 117 mil membros, em 1929, para 360 mil filiados,
3

Em 1924, os países vencedores da Primeira Guerra Mundial, intermediados pelo banqueiro e estadista americano Charles G.
Dawes, propuseram a Alemanha um novo plano econômico que visou equilibrar as finanças do país. Dentre seus pontos
principais, destacavam-se as reduções de dívidas e de pagamentos indenizatórios, autorização para receber empréstimos
estrangeiros e a substituição de sua moeda, o Rentenmark pelo Reichsmark. O Plano Dawes, como ficou conhecido, foi
instalado com êxito e aprimorou o controle da situação financeira e inflacionária da nação (GAY, 1978, p.174).
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em 1932. Evans relata que desde o assassinato de Rosa Luxemburgo e outros
membros do partido, em 1918, sob o comando de um ministro socialdemocrata, o
diálogo entre os partidos de centro e os comunistas estava fragilizado, mas sob
controle. Com o impacto do desemprego em massa qualquer possibilidade de
conciliação chegou ao fim e o centro político pendeu para a extrema direita, já que
esta não era vista como uma ameaça aos interesses do capital. O partido nazista
passou a ser a esperança da frágil República de Weimar. Para Gay, a falta de
habilidade política dos alemães foi responsável pela criação desse cenário e pelo
totalitarismo que viria nos anos seguintes.

À medida que a Alemanha mergulhava mais fundo na Depressão,
números crescentes de cidadãos de classe média começaram a ver no
dinamismo juvenil do Partido Nazista uma possível saída para a situação.
Tudo dependeria de as frágeis estruturas democráticas da República de
Weimar aguentarem o impacto da crise e de o governo do Reich conseguir
apresentar as políticas certas para impedir que elas entrassem em
colapso completo (EVANS, 2014, p.311).

Visando recuperar a economia do país, o Parlamento alemão, em março de
1930, votou favoravelmente a cessão do Plano Dawes e a implantação do Plano
Young, este, mais brando com as dívidas do país. O Plano Young já vinha sendo
discutido pelos vencedores da Primeira Guerra e pela Alemanha desde o final de
1928, mas foi implementado somente após a quebra de Wall Street.

O renascimento da questão das reparações forneceu mais lenha para
a fogueira da agitação nazista. Os resultados das deliberações da
comissão de especialistas – que vinha trabalhando desde janeiro de
1929 sob a presidência de Owen D. Young, um banqueiro americano
e presidente da General Electric Company – para regulamentar o
pagamento das reparações foram finalmente assinados em 7 de
junho. Em comparação com o Plano Dawes, o acordo era
relativamente favorável à Alemanha. Os reembolsos seriam mantidos
baixos por três anos e, no total, seriam cerca de 17% menores do que
pelo Plano Dawes. Mas seriam necessários 59 anos para que as
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reparações fossem liquidadas. A direita nacionalista ficou indignada
(KERSHAW, 2010, p.226).

Com uma propaganda de crítica radical ao sistema vigente, Hitler alardeava
o apoio dos três principais partidos políticos ao Tratado de Versalhes, ao Plano
Young, e ao interesse da elite alemã; já os seus discursos visavam à defesa da
nação e de todos os cidadãos germânicos. A eficiência dessa campanha foi
percebida nas urnas: eles elegeram 107 deputados em 1930. Definitivamente, o
nazismo estava em expansão e a frágil democracia entrava em colapso.
Com a crise, muitos trabalhadores deixaram a Alemanha, inclusive
produtores do cinema. Se para os profissionais germânicos a migração era
financeiramente

atraente,

para

as

empresas

americanas

a

qualidade

cinematográfica que o outro país produzia estava afetando diretamente as suas
vendas. Hollywood precisava da mão de obra teutônica para aumentar a
popularidade de seus filmes e a qualidade de suas produções: “Não há dúvida de
que Hollywood fez esta importação conjunta não apenas para elevar seus próprios
padrões; a ideia principal era eliminar um competidor extremamente perigoso na
época (KRACAUER, 1988, p.161)”.
Na década de 1920, diversos profissionais do cinema, como o diretor Ernest
Lubitsch (1892-1947), foram contratados por produtoras americanas. Ele foi um dos
precursores, migrando em 1923 para dirigir Rosita, cantora das ruas; firmou-se nos
EUA com comédias que retratavam situações cotidianas, como o casamento e o
trabalho.
Migraram, entre os anos de 1925 e 1927, E.A. Dupont, Paul Leni e F.W.
Murnau. Este recebeu o convite dos Estúdios Fox depois do êxito de Nosferatu, uma

sinfonia do horror (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, 1922) e A última
gargalhada (Der letzte Mann, 1924). Deixou a Alemanha em 1926; sua primeira obra
americana foi Aurora (Sunrise: a song of two humans), exibida em 1927 e premiado
nas categorias de Melhor Filme, Melhor Fotografia e Melhor Atriz no Oscar de 1929.
Em 1927 foi a vez de Paul Leni, o diretor da produção germânica O Gabinete das

figuras de cera (Das Wachsfigurenkabinett, 1924); no mesmo ano ele dirigiu em
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Hollywood O gato e o canário (The cat and the canary, 1927) e no ano seguinte foi
responsável por O homem que ri (The Man who laughs, 1928).
A última migração em massa de profissionais aconteceu com a chegada de
Hitler ao poder em 1933. Por divergências ideológicas e pelo antissemitismo
propagado pelos nazistas, muitos buscaram trabalho em Hollywood, foi o caso de
Fritz Lang, que mudou em 1935. Com sua ida para os EUA, o diretor chegou a
produzir filmes antinazistas, como Os carrascos também morrem (Hangmen also

die, 1943), inspirado no assassinato de um general da SS. Exibido em plena Segunda
Guerra Mundial, foi proibido de projeção na Alemanha e demais países invadidos.
A partida de muitos trabalhadores colaborou para fragilizar o cinema
teutônico e, apesar da intensa produção, poucos títulos se destacaram no período
pré-Hitler. No entanto, Kracauer entende a ausência desses profissionais apenas
como parte do declínio cinematográfico alemão; para ele, o verdadeiro motivo da
queda cinematográfica está diretamente relacionada com a psique germânica que,
acostumada a regimes autoritários, não conseguiu ajustar-se durante o período
democrático (KRACAUER, 1988, p.163)4.
Já Eisner afirma que a dificuldade enfrentada pelos cineastas alemães está
relacionada com a introdução do som nas películas. Habituados a técnicas bem
definidas para o uso de imagens, sofreram dificuldades na adaptação. “Nos últimos
anos do mudo, a imagem, sempre tratada segundo as regras do famoso claroescuro, ainda consegue enganar; mas o cinema falado revela cruelmente a
mediocridade da produção corrente, pois a palavra trai o mistério dos gestos.”
(EISNER, 1985, p.217).
Bazin (2014, p.98) reitera a autora, compreendendo que, no final da década
de 1920, o cinema mudo continha elementos suficientes para a construção da
narrativa fílmica, sendo avaliado como uma arte completa. No início, o som
desempenhou uma função subordinada à imagem, sendo um mero complemento.
4

Siegfried Kracauer (1889-1966) foi um judeu alemão nascido em Frankfurt. Mudou-se para os Estados Unidos após a
ascensão nazista e lá escreveu De Caligari a Hitler: uma história psicológica do cinema alemão, em 1946. O autor, no prefácio
dessa obra, relata ter recebido incentivo financeiro da Fundação Rockefeller e da Fundação John Simon Guggenhein, ambas
americanas, para o desenvolvimento do livro. Kracauer também teve o apoio da Curadoria da Filmoteca do Museu de Arte
Moderna de Nova Iorque, onde desempenhou a tarefa de pesquisador. Considerar o contexto de sua produção é fundamental
para compreender que, suas investigações, foram construídas no imediato pós Segunda Guerra Mundial, sob a égide dos
vencedores da guerra. Sua pesquisa não foi apenas mediada, mas patrocinada por eles.
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Dentre as poucas películas que se sobressaíram entre 1930 e 1933, com
domínio da técnica sonora, estão O anjo azul (Der blaue Engel, Josef von Sternberg,
1930), M, o vampiro de Dusseldorf (Fritz Lang, 1931), Berlin-Alexanderplatz (Phil
Jutzi, 1931) e A luz azul (Das blaue Licht, Leni Riefenstahl, 1932). Essa pesquisa
investiga M, o vampiro de Dusseldorf, produção de Fritz Lang, que marca o retorno
dos tiranos à tela germânica.

Fritz Lang e a sociedade alemã

Fritz Lang (1890-1976) nasceu em Viena, na Áustria, e mudou-se para
Munique aos 21 anos, em 1911, onde estudou escultura e pintura (SESC, 2013, p.76).
Em 1915, o diretor cinematográfico lutou na Primeira Guerra Mundial e tal fato
influenciou de modo definitivo a sua produção fílmica.
Sua trajetória e sua obra cinematográfica apresentam um envolvimento
contínuo com a situação alemã durante a República de Weimar. De acordo com
Kemp (2011, p.41) o diretor das obras expressionistas Corações em Luta (Vier um

die Frau, 1921), A morte cansada (Der müde Tod, 1921), Dr. Mabuse, o jogador (Dr
Mabuse, der Spieler, 1922) lutou pelo exército austríaco e sofreu graves ferimentos,
ele afirmou “durante quatro anos, vi a vida reduzida ao que ela tem de mais
hediondo: fome, desespero e morte”. Ao lado de F.W. Murnau, Lang consagrou o
cinema expressionista alemão.
Fritz Lang desenvolveu um senso preciso de espaço e de iluminação para a
composição dos cenários de seus filmes; neles, a luz emerge para tecer o recorte e
o espaço é explorado para desenhar a cena “as arquiteturas imensas de OS
NIBELUNGOS constituem um quadro ideal para a estatura poderosa desses heróis
de epopeia. Visando efeitos espetaculares, Lang anima a rigidez grandiosa da
arquitetura com a introdução da iluminação” (EISNER, 1985, p.109). Tais efeitos são
observados em outras películas do diretor, como Metropolis (1927), M, o vampiro de

Dusseldorf (1931) e O testamento do Dr. Mabuse (Das Testament des Dr. Mabuse,
1933).
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Lang foi casado com a escritora Thea von Harbou (1888-1954) até 1933. Ela
escreveu a maioria dos roteiros de seus filmes produzidos na década de 1920.
Divorciaram-se, muito provavelmente, por divergências ideológicas. Ele deixou a
Alemanha após O Testamento do Dr. Mabuse ser proibido de exibição por Joseph
Goebbels5 e Harbou, sua ex-esposa, segundo Eisner (1985, p.151), tornou-se
roteirista do partido nazista. Kracauer (1988, p.288) afirma que Lang, após ter seu
filme vetado, achou prudente migrar para os EUA em 1935, retornando à Alemanha
somente em 1957, 12 anos após o fim da Segunda Guerra.
O diretor encerrou sua carreira em 1960 devido a deterioração de sua visão;
seu último trabalho foi o crítico e autorreferente Os mil olhos do Dr. Mabuse (Die

Tausend Augen des Dr. Mabuse, 1960), realizado na Alemanha. A produção fílmica
de Fritz Lang contemplou parte da psique teutônica durante a República de Weimar:
de 1919 a 1923, quando as mortes do pós-guerra, os conflitos de rua e as disputas
de poder, entre diferentes grupos partidários, assombravam a alma germânica e a
do próprio diretor, suas obras foram construídas sob a luz do Expressionismo; entre
1924 e 1929, quando o país viveu o período de estabilidade e a tentativa de
reconstrução psíquica e material, seus filmes evocaram o Romantismo para a
evolução da trama cinematográfica; e de 1930 a 1933, quando a crise assolou
novamente a nação, os tiranos retornaram às suas películas, sendo o primeiro deles

M, o vampiro de Dusseldorf.

A tirania em M, o vampiro de Dusseldorf e na sociedade
germânica

Com a quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, a Alemanha perdeu todo
o investimento e apoio que recebia dos Estados Unidos e, consequentemente, sua
economia entrou em declínio. Com as finanças desestabilizadas, o efeito imediato foi
o retorno da inflação, do desemprego e da insegurança.

5

Joseph Goebbels (1987-1945) foi nomeado, por Hitler, Diretor Nacional de Propaganda do partido nazista em maio de 1930 e
tornou-se Ministro da Propaganda do governo alemão em março de 1933 (LONGERICH, 2014).

Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

A precária prosperidade alemã já havia sido abalada em 1929, quando o
desemprego subiu a dois milhões e a arrecadação de impostos declinou.
O foco do debate político foi o seguro de desemprego, evidentemente um
ônus pesado e crescente para o governo; era um princípio que os socialdemocratas não ousavam tocar, e uma queixa dos industriais e
conservadores de toda a espécie, inclinados a fazer desses pagamentos o
bode expiatório para todos os males acumulados da Alemanha. Então
aconteceu no fim de outubro de 1929 o colapso da bolsa em Wall Street.
Suas repercussões foram sentidas em toda a parte; a Grande Depressão
foi mundial (GAY, 1978, p.178).

Abalada com a recessão, a Alemanha do início dos anos 1930, na política e
na cultura parece evocar o começo da década anterior; assim, os monstros e tiranos
cinematográficos, que haviam desaparecido durante a estabilidade econômica
(1924-1929), retornaram às telas teutônicas. “Como no período do pós-guerra, o
cinema alemão se tornou um campo de batalha de tendências interiores conflitantes
(KRACAUER, 1988, p.251)”. Assim, M, o vampiro de Dusseldorf, torna-se uma obra
em que a aflição da população devido ao retorno de um tirano interrelaciona-se com
o momento instável do país.
Com o roteiro escrito por Thea von Harbou, ele foi exibido nos cinemas
alemães em 1931. A primeira cena exibe um grupo de crianças liderada por uma
garota, Elsie, que canta uma sinistra cantiga, ela refere-se ao assassino de meninas
que assombra a cidade onde vivem. No retorno da escola, brinca sozinha com uma
bola ao lado de um poste; nele, um cartaz da polícia pede ajuda à população para
encontrar informações sobre o malfeitor. A sombra de um homem invade o quadro
e projeta-se no anúncio, ouve-se seu diálogo com a pequena, mas seu rosto não é
revelado. Para Eisner (1985, p.95) a imagem do Destino, nos filmes teutônicos da
República de Weimar, é representada pela sombra. Em M, o vampiro de Dusseldorf,
sua exibição, ignorada pela menina, é a antecipação do mal que virá.
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Figura 2: M, o vampiro de Dusseldorf
Fonte: Fotogramas do filme selecionados pelas autoras.

Após comprar um balão de um mendigo cego para Elsie, o assassino em
série, percebido também por seu assobio constante, segue com ela para um parque.
Em sua casa observa-se a angústia que, gradativamente, invade sua mãe. O som
torna-se elemento fundamental para mostrar o crescente desespero da mulher: a
garota deveria chegar ao seu lar quando o relógio anuncia a nova hora, nesse
momento, sua progenitora chama-a; conforme o tempo avança, sua aflição progride
atingindo o ápice por meio de gritos e urros nas escadarias de seu prédio.
A consumação do crime é percebida por seus dois brinquedos, a bola e a
bexiga, abandonados no parque. A polícia não tarda a encontrar seu corpo sem vida
e os jornais espalham o terror de mais um assassinato. Pressionado, o inspetor
decide colocar todo o seu efetivo nas ruas, durante os dias e as noites, para que o
matador

seja

localizado.

Com

viaturas fazendo

revistas

periódicas

nos

estabelecimentos, um grupo de marginais é obrigado a suspender seus obscuros
negócios até que o delito seja esclarecido. Devido a delonga oficial para a resolução,
os bandidos decidem procurar pelo malfeitor com a ajuda dos mendigos da cidade.
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Durante as investigações, os detetives passam a suspeitar de um expaciente de manicômio e, por isso, buscam indícios em sua casa; paralelamente, o
vendedor cego ouve um assobio, reconhece-o e alerta a rede bandoleira que
também caçava o assassino. Após uma perseguição em um edifício comercial, eles
conseguem realizar a captura e o levam para uma velha fábrica abandonada, onde
fazem um soturno julgamento. O facínora clama por sua vida afirmando que as
mortes não são de sua responsabilidade, ele as teria cometido sob ordens de uma
voz invisível, uma força fantasmagórica. Seu desespero infantil eleva-se com sua
tentativa de justificar-se.
Ao observar o assassino de comportamento imaturo e deslocado da
sociedade, Kracauer (1988, p.258) compreende-o não como “um rebelde regressivo,
mas um produto da regressão”. Para o autor, a obra de Lang releva a “situação
psicológica daqueles anos cruciais e ambos antecipam o que irá acontecer em
ampla escala, a não ser que as pessoas consigam se libertar dos fantasmas que as
perseguem. (KRACAUER, 1988, p.258-259)”. Nesta cena, o som novamente torna-se
fundamental para alcançar o ápice.

(...) O primeiro filme sonoro de Fritz Lang (1890-1976) foi M, o vampiro de

Dusseldorf, também lançado em 1931. O clímax da película, no qual o
assassino interpretado por Peter Lorre, tomado por uma mistura de
angústia e histeria, tenta explicar sua compulsão para fazer o mal a um
tribunal autodesignado de criminosos, é uma das sequências mais
vigorosas do início do cinema sonoro e não teria um milésimo de seu
impacto se fosse reduzida a intertítulos (KEMP, 2011, p.81).

Os presentes bradam por seu linchamento imediato, mas seus planos são
interrompidos pela chegada da polícia que leva consigo o capturado. Ele deve
responder por seus crimes perante um tribunal de justiça do Estado. No desfecho
da película, quando o julgamento é declarado aberto, a mãe de uma das meninas
mortas proclama: “Isto não trará de volta nossas crianças. Alguém precisa tomar
conta melhor das nossas crianças. Todos vocês precisam”.
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Para Eisner (1985, p.223), Fritz Lang fez o uso magistral do som e este
valorizou a imagem cinematográfica; afirma ainda que ele foi o primeiro diretor a
compreender suas possibilidades de utilização “o som por vezes se antecipa à
imagem, ou então invade a imagem seguinte, ligando-a assim mais estreitamente à
anterior. Alusões sonoras, associações de ideias utilizadas como raccords acentuam
o ritmo da ação, dando-lhe densidade” (EISNER, 1985, p.223). É a técnica sonora que
demostra o desespero gradativo da mãe de Elsie e também é ela quem revela a
presença do malfeitor por meio de seu assobio calmo e constante.
Analisado sob a luz do esquema quaternário de Canevacci, em M, o vampiro

de Dusseldorf, observa-se que:

Justiça
alemã

Polícia

Assassino

Bandidos

Figura 3: O esquema quaternário M, o vampiro de Dusseldorf.
Fonte: Elaborado pelas autoras.

Pater é a síntese primigênia e também o objetivo na trama cinematográfica.
As ações dentro da narrativa fílmica buscam o seu reestabelecimento pleno. Em M,

o vampiro de Dusseldorf, Pater é a Justiça do estado alemão pré-nazista. Ela tornase ameaçada devido aos assassinatos em série que ocorrem e a dificuldade em
resolver o caso.

Filius é o Ego, o herói, o elemento positivo da película. Seu status é
intermediário, ele está de passagem e visa alcançar Pater, por isso, está em
constante viagem dentro da história. Na obra de Lang, Filius é a Polícia que inicia
sua caçada em busca do malfeitor; assim, o herói irá trabalhar incansavelmente até
encontrá-lo afim de reestabelecer a Justiça alemã em Dusseldorf.
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Diabolus é quem se opõe a Filius, é o anti-herói, o antagonista. Ele é a
representação do mal e tentará impedir o êxito do herói. No filme M, o vampiro de

Dusseldorf, Diabolus é o assassino de crianças que aterroriza a cidade e foge da
polícia. Ele não exibe nenhuma pretensão de mudar seu comportamento, a menos
que seja interrompido por Filius.

Spiritus é o elemento, geralmente feminino, que irá auxiliar Filius a
derrotar Diabolus. No entanto, por sua natureza binária, poderá oscilar seu poder de
convergência e com o herói e o anti-herói. No filme de Fritz Lang, Spiritus são os
meliantes, que decidem auxiliar Filius para reestabelecer seus negócios. Para isso,
unem-se também aos mendigos da cidade, de modo a criar uma rede invisível para
monitorar o assassino e, assim, localizá-lo.
Se na obra de Lang, o assassino é alcançado pela polícia, com o auxílio da
rede bandoleira, e a Justiça teutônica é reestabelecida na comunidade por meio do
seu julgamento perante o Estado, o mesmo não aconteceria na Alemanha. Em
menos de dois anos, Hitler foi nomeado Chanceler do país e ainda em 1933, o filme
seguinte de Fritz Lang, O Testamento do Dr. Mabuse (1933), foi proibido de exibição
na Alemanha.

Considerações Finais

O filme M, o vampiro de Dusseldorf fornece indicações que permitem aferir
a situação da psique alemã no período pré-nazista e também do próprio diretor.
Realizado após a grave crise mundial de 1929, a instabilidade que pairava nos
aspectos econômicos, políticos e sociais do país é transposta na insegurança e no
desespero crescente dos cidadãos de Dusseldorf.
A obra de Fritz Lang exibe o retorno de um assassino de crianças nas telas,
marcando a volta dos tiranos ao cinema teutônico, presentes no pós-guerra (19191923) e extinguidos das películas durante o período de estabilidade (1924-1929),
momento em que a esperança alemã estava crescente. Após ser capturado, o
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desespero infantil do assassino perante o tribunal de bandidos, afirmando que
cometeu os crimes conduzido por uma voz oculta, pode ser uma analogia de Lang
aos discursos de Hitler, que eram transmitidos às multidões nos encontros nazistas,
nos filmes de propaganda e também por meio do rádio.
A introdução do som no cinema foi usada de modo magistral. O diretor
conseguiu utilizá-lo em sua película de modo a ampliar a atuação dos personagens
e também como elemento fundamental para a resolução da trama cinematográfica.
O desespero da mãe de Elsie, a garota morta, é reforçado por seus gritos
incessantes ao notar que a filha não retornou no devido horário para casa. É
também por meio do assovio que o mendigo identifica a presença do assassino e
comunica a rede bandoleira. O som em M, o vampiro de Dusseldorf é um subsídio
primordial para elevar a tensão do drama e também para resolvê-la.
A metodologia proposta por Canevacci é adequada para esta análise fílmica,
pois os eixos Pater, Filius, Diabolus e Spiritus são precisos e identificáveis em M, o

vampiro de Dusseldorf: Justiça alemã, Polícia, Assassino e Bandidos.
Além disso, o filme de Fritz Lang aponta para uma parábola da condição
pré-nazista em que o país estava. Nota-se a possibilidade de o diretor ter produzido
uma metáfora entre Hitler e o Assassino de crianças. M, o vampiro de Dusseldorf
pode ser observado como a imagem cinematográfica de Hitler, que em 1931, estava
em franca ascensão. O grande horror que o filme sugere não é somente a crise
econômica, mas tudo o que estava sendo desenhado no horizonte histórico do país e
que em breve alcançaria o poder total.
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A DISPUTA DE MEMÓRIA E A LINGUAGEM DA TRAGÉDIA EM
DOCUMENTÁRIOS SOBRE A GUERRA CIVIL NA SÍRIA
Aline Furtado de GASPERI1
Universidade Estadual de Londrina

RESUMO: Desde que a guerra civil na Síria teve início, em 2011, as mídias
têm impulsionado a supersaturação de imagens que retratam os conflitos internos e
a situação dos refugiados do país, utilizando imagens que imprimem o sofrimento
dos civis e apresentando discursos que costumam divergir. Com o objetivo de
apresentar os diferentes discursos vinculados a essas imagens, esta pesquisa
consiste em uma análise dos documentários “Os capacetes Brancos” (2016), de
Orlando von Einsiedel, “Síria em fuga” (2015), de Gabriel Chaim, e “Diário da Síria: a
guerra vista por dentro” (2012), de Anastasia Popova. A análise concluiu que, mais
do que apenas cobrir imagens dos violentos ataques e das lutas por sobrevivência,
os documentários incorporaram o posicionamento político de seus países de origem
em relação à guerra em questão, usando a linguagem da tragédia como aliada.
Também constatou-se que os diferentes discursos podem estar ligados aos
interesses particulares de disputa pela memória hegemônica desta guerra,
memória que, muitas vezes, se mostrou diferente das memórias individuais e
subterrâneas.

PALAVRAS-CHAVE: Tragédia; Memória; Discurso.

THE MEMORY DISPUTE AND THE TRAGEDY LANGUAGE IN
DOCUMENTARIES ABOUT CIVIL WAR IN SYRIA

ABSTRACT: Since the civil war in Syria began, in 2011, the media have been
pushing supersaturation of images that portray the internal conflicts and the
1
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situation of the country's refugees, using images that impress the suffering of
civilians and presenting discourses that often diverge. In order to present the
different discourses related in these images, this research consists in an analysis of
the documentaries "The White Helmets" (2016), by Orlando von Einsiedel, "Syria in
Flight" (2015), by Gabriel Chaim, and "The Syrian Diary: the war seen from the
inside"(2012), by Anastasia Popova. The analysis concluded that, rather than merely
covering images of the violent attacks and the struggles for survival, the
documentaries incorporated the political positioning of their countries of origin in
relation to the war in question, using the language of tragedy as an ally. It was also
found that the different discourses may be linked to the particular interests of
dispute for the hegemonic memory of this war, a memory that has often proved
different from the individual and subterranean memories.

KEYWORDS: Tragedy; Memory; Speech.
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INTRODUÇÃO

A guerra da Síria começou em 2011, como efeito de uma série de protestos
contra o governo, característicos da primavera árabe. Na Síria, a família Al-Assad
permanece no poder há mais de 40 anos e as eleições no país são legislativas, não
havendo, assim, participação democrática na escolha do presidente ou em
quaisquer outras decisões deliberativas.
A mídia anunciou, majoritariamente, que os protestos eram pacíficos e os
“manifestantes” que, dependendo do contexto, são chamados também de “rebeldes”
ou “combatentes da liberdade”, pediam um governo democrático, no entanto
encontraram a resistência do Exército Sírio que, por ordens do presidente, reagiu
violentamente contra aqueles que questionavam o governo de Assad. A partir desse
episódio, a revolta e os protestos expandiram em todo o país e os manifestantes
responderam aos ataques também armados. Se recusando a matar os civis,
sertores do Exército Sírio deram origem ao Exército Livre, que visam a oposição e
combate ao Exército Sírio.
No entanto, a característica fundamental de toda guerra é que ela comporta,
no mínimo, dois discursos antagônicos. No caso da guerra da Síria, por outro lado,
há quem diga que o Exército Sírio tentou dissipar os protestos apenas com gás
lacrimogêneo e só recorreu às armas quando se depararam com manifestantes
armados, que teriam sido responsáveis pela origem dos ataques.
Como acréscimo aos embates já existentes, aconteceram as intervenções
externas, de países como a Turquia, a Rússia, Irã, Qatar, França, Estados Unidos e
Reino Unido, dentre outros, que, motivados por interesses particulares, assumiram
posições e em alguns casos também agiram com apoio militar e armamento
daqueles a quem julgaram conveniente.
Dentro desse conflito, houve, ainda, a interferência do Estado Islâmico, que,
ambicionando a imposição de seu califado, contribuiu para que a guerra também
tomasse proporções religiosas, para além de apenas políticas. Outras contendas
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envolvendo minorias étnicas também foram desencadeadas a partir dessas
ocorrências, como os curdos, por exemplo, cuja busca por sua autonomia política na
Síria tem persistido por anos.
A guerra na Síria, portanto, se caracteriza pela polifonia incontestável que
existe dentro e fora de suas fronteiras. Essa sobreposição de vozes é suficiente para
que a seguinte questão venha à tona: qual é a verdade? Os espectadores dessa
guerra, principalmente os que acompanham a guerra do Ocidente, e, portanto,
distantes dos testemunhos internos e independentes, encontram dificuldade em
assumir uma posição de apoio ou reprovação, e aqueles que o fazem, quando não
simplesmente assumem a mesma posição que as autoridades de seu país, o fazem
por intermédio dos discursos que lhe são apresentados por quem detém o poder da
informação, que apelam não apenas para a fala, mas, sobretudo, para as imagens.
Esta pesquisa visa analisar três destes discursos principais documentados
pelo cinema, os documentários selecionados foram: “Os capacetes Brancos” (2016),
de Orlando von Einsiedel, “Síria em fuga” (2015), de Gabriel Chaim, e “Diário da Síria”
(2012), de Anastasia Popova. Essa análise tem o objetivo de apresentar como cada
discurso fez uso das imagens, vinculadas sempre a uma fala sugestiva, para
persuadir seu público em potencial a não apenas acreditar neles, mas até a agir em
favor deles. Também serão analisados os discursos de dois refugiados sírios,
residentes no Brasil, que se dispuseram a contribuir para contar a história de
acordo com a memória de quem esteve na Síria e acompanhou a guerra desde o
início, do lado de dentro, comparando as contribuições deles com os discursos de
cada documentário. Para chegar à principal intenção deste artigo, que é apresentar
a existência de diferentes memórias e, portanto, diferentes verdades, e uma
discussão sobre a disputa de memória e sobre o que se pode chamar de “verdade”,
pretende-se passar pelos estudos de Halbwachs (1990), Pollak (1989; 1992),
Baudrillard (1991), Bill Nichols (2005) e, por fim, propor uma reflexão humanitária
sobre a guerra, intermediada pelas contribuições de Susan Sontag (2003).
É de extrema relevância considerar que os levantamentos de cunho
histórico feitos aqui foram baseados no acúmulo de inúmeras notícias e discursos
coletadas ao longo dos últimos meses, e que, portanto, são limitados pelos mesmos
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limites que a memória possui, o que inclui a imprecisão e relatividade dos fatos,
tema que também será abordado no decorrer da pesquisa. Também é válido
considerar que, para não cair no erro denunciado por Edward Said (1996) de
“inventar” um Oriente diferente do que ele é de fato, é crucial esclarecer que este se
trata apenas de uma análise feita do ponto de vista de uma ocidental, que nunca
sequer visitou o Oriente Médio.

INTRODUÇÃO A “OS CAPACETES BRANCOS”

“Os capacetes brancos” é um documentário britânico, patrocinado e
divulgado pela Netflix, que foi dirigido por Orlando von Einsiedel, também britânico.
É um documentário de modo observativo, que Bill Nichols (2005) caracteriza por não
conter a presença do cineasta nas imagens. Este, porém, se encaixa na
subcategoria de “entrevista mascarada”, que é quando o cineasta sugere qual será o
tema da próxima cena, e em seguida filma. Nesse caso, não sabemos que o cineasta
está participando das cenas em off, a não ser pelos indícios, pois os depoimentos
dos Capacetes Brancos nunca são espontâneos, mas parecem ter sido ensaiados
ou, pelo menos, direcionados. A própria câmera pode ser um fator que sugere essa
encenação, o que é o inverso da característica mais básica desse gênero, que é de
mostrar um cotidiano, ou seja, como acontece quando não há a presença da câmera.
Outra característica marcante do documentário é que, todos aqueles que dão
depoimentos, falam olhando diretamente para a câmera, como se estivessem
olhando diretamente nos olhos do espectador, buscando estabelecer, com isso, uma
relação de cumplicidade com ele. O documentário fala do heroísmo da Defesa Civil
Síria, grupo de voluntários conhecido popularmente como “Capacetes brancos”. Eles
atuam dentro do conflito da Síria, resgatando vítimas dos ataques aéreos e demais
terrorismos e auxiliando, também, a desenterrar corpos.
Nessa obra, é possível distinguir claramente o posicionamento do cineasta
apenas observando quem são retratados como heróis – os Capacetes Brancos, com
auxílio da Turquia – e quem são apontados como culpados – os russos, aliados ao
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presidente Bashar Al Assad. As imagens selecionadas para a composição da obra
incluem muitas cenas de resgate pelos Capacetes Brancos, entre eles, o de um bebê
com poucos dias de vida, que foi tirado de dentro dos escombros após várias horas
de trabalho dos voluntários da Defesa Civil Síria. A cena é comovente, o choro dos
voluntários e a fala de um deles afirmando ter se lembrado de seu filho recémnascido e imaginado que poderia ter sido ele, é praticamente um convite para que o
espectador também faça o mesmo.
A cena imediatamente antecedente a essa é a de um filho chorando
desesperado sobre o corpo do pai, cena que por sua vez antecedeu à fala de uma
das testemunhas oculares da guerra, afirmando que os Russos dizem estar lutando
contra o Estado Islâmico, mas estão matando civis. A organização das cenas
contribui para que toda a responsabilidade por aquelas mortes seja colocada sob
aqueles que apoiam o regime do presidente e, a não ser pelas falas que dão a
entender que os Capacetes Brancos são imparciais nos salvamentos, não fazendo
distinção entre as vítimas, em nenhum momento o documentário levanta a
possibilidade de existir imparcialidade em relação aos agentes mantenedores da
guerra.
Em determinado momento, um deles diz “é a Rússia no céu e o Estado
Islâmico na terra”, dando a entender, para um espectador menos atento, que existe
alguma equivalência entre os dois, e consequentemente, entre o Exército Sírio,
apoiado pela Rússia, e o grupo extremista, cuja reprovação mundial é
predominante.
Aquele que desejar saber mais sobre o trabalho desses voluntários têm a
opção de ir ao site oficial “The White Helmets” onde encontrará um apelo por
doações financeiras para contribuir com o trabalho da Defesa Civil Síria, ou seja, de
acordo com a impressão que o documentário causou o espectador ele pode decidir
se irá agir ou não a favor deles.
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INTRODUÇÃO DE “SÍRIA EM FUGA”

Por sua vez, o documentário “Síria em Fuga”, de Gabriel Chaim, é brasileiro,
e foi patrocinado e divulgado pela Globo News. Este é um documentário de modo
participativo, que é caracterizado, de acordo com Bill Nichols (2005), por conter a
participação direta do cineasta na composição do documentário. Os comentários
falados pelo próprio cineasta durante o documentário são também um recurso,
como sustenta Nichols, para conduzir o espectador à interpretação que lhe convém.
Em relação ao ponto de vista político, ele se assemelha muito ao
documentário

“Os

Capacetes

Brancos”,

pois

esse

também

alega,

predominantemente, que a culpa é do regime de Bashar Al-Assad e de seus aliados.
Predominantemente, pois em ocasiões pontuais o documentário aparenta estar
mostrando os dois lados do conflito. Um exemplo disso é quando o cineasta filma
um dos líderes da Frente Islâmica dizendo: “O exército do presidente Assad está se
espalhando por essas plantações, não existe um tipo de arma que eles não tenham
usado contra nós. Se Deus quiser e com a permissão de Deus, estamos bem perto
deles e vamos atacar” e, em seguida, o mesmo declara: “Graças a Deus matamos
mais de 100 apoiadores do regime. Iranianos, xiitas, há também entre eles afegãos.
Graças a Deus os rapazes aqui estão com o moral altíssimo”. Esse diálogo expõe a
ousadia de integrantes do Estado Islâmico em comemorar a morte dos seus
opositores, afirmando, ainda, que isso aumenta o ânimo deles. Em “Os Capacetes
Brancos”, um dos voluntários diz a mesma coisa, logo no início do documentário, em
relação ao ânimo dos Capacetes Brancos, mas naquele caso os esforços eram no
sentido de salvar, e não de matar. Para quem não está familiarizado com a
indiferença aos assassinatos que a guerra implica, esse pode facilmente soar um
discurso desumano. Em outra ocasião, o cineasta entra em uma casa abandonada e
conta que ali viviam pessoas que trabalhavam para o governo e que foram
obrigadas a se retirar assim que a guerra começou, sendo alguns deles mortos
dentro de suas próprias casas. Apesar de não falar explicitamente quem teria sido
responsável por essas mortes, essa cena deixa o espectador sujeito a entender que
quem está do lado do governo também é vítima.
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Até então, toda a oposição ao regime de Bashar Al-Assad estava sendo
retratada como “pessoas de bem”, e todos os aliados do governo sírio estavam
sendo retratados como os terroristas. Esses dois exemplos quebram radicalmente
com essa lógica, e o espectador fica sujeito a acreditar que existe uma igualdade
entre os dois grupos, da mesma forma que estão passíveis de considerar que existe
uma tentativa de imparcialidade por parte do cineasta, embora isso possa passar
despercebido, já que a tendência é seguir a lógica e imaginar que, se o Exército Sírio
é o inimigo, quem é inimigo dele, é o aliado.
É predominante, no entanto, o discurso de oposição ao regime, sendo este
sempre associado aos terroristas do Estado Islâmico. As imagens retratam
principalmente os depoimentos de pessoas que relatam experiências pessoais
dentro da guerra, mas também há cenas de conflito e bombardeios, todas filmadas
pelo cineasta.
Uma das marcas desse documentário é que o cineasta filma,
majoritariamente, em primeira pessoa. Ele mesmo carrega a câmera e mostra as
cenas com um olhar subjetivo, que permite que o espectador possa ter a impressão
de imergir na imagem e olhar a Síria de dentro dela. Esse recurso simula o olhar
de uma pessoa, e costuma ser utilizado para sugerir uma aproximação entre o
espectador e o local que está sendo filmado, como se o corpo tivesse se dissolvido e
existisse dentro de outra realidade (AUMONT, 2007).

INTRODUÇÃO A “O DIÁRIO DA SÍRIA”

Por outro lado, e com um discurso deveras antagônico aos dois primeiros
documentários, o documentário “Diário da Síria: a guerra vista por dentro”, de
Anastasia Popova, também aborda a guerra na Síria, no entanto, pelo olhar dos
russos. Este se encaixa, assim como o “Síria em Fuga”, na categoria de
documentário de modo participativo, em que não apenas Anastasia Popova participa
em campo, sendo filmada dentro de cenas de conflito, como também dá testemunho
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do que viu e ouviu, intercalando com os testemunhos de outros assistentes de
filmagem e dos sírios.
Apesar de ser, dos três, o documentário mais tendencioso, logo em
princípio a cineasta aparece afirmando que se trata de um ponto de vista sobre a
guerra, sendo a única dos três a tomar esse cuidado. Porém, seu discurso é
insistentemente positivista, não abrindo espaço para uma relativização em relação
aos responsáveis pela guerra, e se apoiando em valores “incontestáveis”, como o
direito à vida, à liberdade e à fé, os quais alega que foram infringidos violentamente
por aqueles que dizem estar lutando justamente pela liberdade do país. O
documentário apresenta os soldados do Exército Sírio na condição de heróis e, na
condição de culpados, apontam para o Exército Livre e os “rebeldes”, sendo estes
sempre associados ao Estado Islâmico. Além das cenas filmadas pela equipe, o
documentário também se difere dos outros dois porque traz imagens que foram
coletadas de outras fontes para auxiliar a reforçar o argumento das testemunhas,
enquanto os outros dois se apoiaram apenas nas suas próprias imagens.
O documentário é marcado por cenas de extrema violência, como
execuções ao ar livre, pessoas sendo decapitadas, queimadas e tendo membros do
corpo cortados, também foram coletadas imagens de declarações de terroristas
confessando desde a degolação de “amigos”, até o estupro de mulheres e filhos
daqueles que se declararam contrários a seus posicionamentos. As imagens fortes
são uma forma de apontar a oposição como demônios e em um dos depoimentos
um militar chega a utilizar exatamente essa palavra para se referir a eles. Em
determinada ocasião, um dos assistentes de filmagem diz: “olhe para esses vídeos,
você gostaria que esses democratas governassem o seu país?”, deixando nítido que
as imagens são utilizadas como o indício concreto de que eles estão certos e os que
pensam o contrário são “loucos e desalmados”, como ele mesmo afirma.
Em contraste com o documentário “Os Capacetes Brancos”, em que a
primeira cena de heroísmo já vem acompanhada do grito “Allahu Akbar” (Deus é
Grande), neste, todas as cenas de terrorismo são marcadas por essa expressão, que
se confunde com um grito de guerra, o que não se pode afirmar com propriedade
que não o seja. É evidente que o documentário “Diário da Síria” fala de um conflito
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religioso mais do que de um conflito político, no entanto os religiosos extremistas
são sempre associados aos “rebeldes” e aos militares do Exército Livre, que são a
maior oposição ao governo sírio.
O documentário também denuncia e reprova a invasão do país por
estrangeiros que se aproveitaram da situação do país para lutarem por seus
interesses particulares dentro do território sírio. O documentário “Síria em Fuga”
também denuncia essa invasão, no entanto informa que esses estrangeiros são
apoiadores do regime, enquanto “O Diário da Síria” associa os estrangeiros aos
“rebeldes”. Essa reprovação é reforçada quando as cenas de violência intercalam
subitamente com as cenas dos discursos de algumas autoridades desses países,
em que fica claro, por mais que carreguem um tom de resistência, que elas se
posicionam em apoio à Síria, em evidente contraste com que as cenas e as
declarações

das

testemunhas

previamente

afirmaram,

causando

um

estranhamento. Somente quando uma das autoridades sírias discursa é que se
pode perceber que o que ela fala segue a mesma linha de pensamento que as
demais testemunhas do documentário afirmam.
A escolha desse estilo de continuidade, como bem observa Nichols (2005),
gera uma quebra da familiaridade com as cenas anteriores, para então fazer com
que o espectador seja obrigado a compreender a relação entre elas e, por fim,
captar, nesse caso, a ironia que essas cenas sugerem. Outro exemplo do uso
constante desse recurso no documentário é que o tempo todo as cenas de violência
de autoria da oposição são intercaladas de maneira bruta com cenas de declarações
de autoridades políticas confirmando apoio aos “manifestantes”, cenas que destoam
do que as imagens imediatamente anteriores mostram, a ironia, agora, é por
reconhecer a quem essas autoridades chamam de “manifestantes”.

A TRAGÉDIA COMO LINGUAGEM E COMO ESTRATÉGIA

Os três documentário, apesar de guardar suas características particulares,
têm em comum o fato de compartilharem de uma mesma linguagem para a
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fundamentação dos seus argumentos. Essa linguagem não se reduz apenas à falada
ou à escrita, mas é de uma categoria que reside no campo imagético. É uma
linguagem mostrada, no sentido da palavra “show”, que diz respeito a algo mostrado
especificamente, ainda que não exclusivamente, aos olhos. Ambos se apoiam na
retórica para a fundamentação de seus argumentos. Ambos se apoiam na tragédia
da morte e da guerra na Síria para reforçar o ponto de vista que defendem.
Um exemplo que mostra essa semelhança é que ambos os três
documentários se utilizam da imagem de crianças para comover o espectador. Os
três cineastas não poupam tempo e esforços para retratar imagens e depoimentos
de crianças sobreviventes. Uma criança chora sob o corpo do pai, em seguida os
Capacetes Brancos comemoram quando conseguem retirar o bebê recém-nascido
dos escombros, e fazem uma visita posterior ao garoto, a quem deram o nome de
“Mahmoud”, qie significa “O bebê milagroso”. Os militares do Exército Sírio são
filmados ao lado de crianças sendo abraçados e idolatrados por elas. Um deles
lamenta ao contar que os terroristas, certa vez, cortaram a barriga de uma mulher
grávida e jogaram futebol com o feto. As crianças de uma escola são filmadas
contando seus traumas e uma delas afirma que quando crescer quer ser um
“combatente da liberdade”.
A própria forma como os civis que se opõem ao presidente são chamados
ora de “manifestantes”, ora de “combatentes da liberdade” ou de “rebeldes”, de
acordo com quem está se referindo a eles e com o posicionamento em relação a
eles, já mostra como a linguagem é utilizada como arma na composição dos seus
argumentos.
Foi interessante notar, também, que, enquanto em “Os capacetes brancos”
uma das cenas em que a morte de um dos voluntários é noticiada, um deles afirma
que “os capacetes brancos sempre são alvo”, em “O diário da Síria”, uma jornalista,
sequestrada pelos “rebeldes” e resgatada pelo Exército Sírio afirma, com
praticamente as mesmas palavras, que “todos os jornalistas do lado do governo são
alvos, quando você está com o exército, você é o alvo principal”. Nisso percebe-se
que até no vocabulário utilizado por eles existe uma semelhança inquestionável.
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Por falar em vocabulário, uma cena muito marcante é a que um militar do
Exército Sírio diz que os “combatentes da liberdade” usam palavras profundas e
bonitas como "liberdade" como uma estratégia para alcançar aliados que aceitem
destruir a Síria em prol desse ideal maior. Ele nem percebe que, da mesma forma,
ele mesmo utilizou palavras profundas e bonitas como "amor" e "bondade" para
descrever o caráter do povo sírio e sugerir que aqueles que destroem seu país
perderam sua identidade nacionalista. Da mesma forma, nós podemos não
perceber que os documentários em análise também utilizam esse vocabulário
sugestivo e claramente afetivo, com palavras como "vida", "ser humano", "família",
para convencer o espectador a ser seu aliado.

A RETÓRICA

O gênero retórica é, por si só, uma estratégia discursiva à qual se recorre
em temas para os quais não existe um posicionamento unânime, a fim de convencer
e persuadir por meio de argumentos menos rígidos e mais subjetivos. Nos três
documentários, são corriqueiros os discursos que levantam questões de
humanidade e empatia.
A apresentação dos fatos mais ligados às questões de valores e
moralismos, é característico da estratégia retórica cerimonial, abordada por Bill
Nichols (2005). O subgênero, segundo ele, se diversifica por não guardar
comprometimento com imparcialidade, e enquanto apresenta pessoas com aspecto
angelical, apresenta outras com aspecto demoníaco. Essa característica é evidente
nos três documentários, embora em “Os Capacetes Brancos” e “Síria em Fuga” essa
polarização aconteça de maneira mais amena, já que o primeiro foca
predominantemente na exaltação do trabalho dos voluntários da Defesa Civil Síria e
o segundo apresenta os dois lados da moeda, dando, entretanto, prioridade a
apenas um.
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A linguagem da tragédia, entretanto, prevalece sendo a retórica
comum utilizada pelos três documentários. Os depoimentos, os choros, a morte de
pessoas inocentes, são cenas que carregam uma energia emocional, e nisso
consiste o grande poder retórico de um documentário, como sugere Nichols (2005,
p. 90):

Grande parte do poder do documentário, e grande parte de seu poder de
atração para governos e outros patrocinadores institucionais, está em sua
capacidade de unir prova e emoção na seleção e no arranjo de sons e
imagens. Como é poderosa a exibição de mortos e moribundos como
prova do Holocausto; como é convincente a exibição, como prova de
costuma retrógrado, da imagem de alguém tomando água de um riacho
em que acabamos de ver um porco chafurdando. Tais imagens não só
fornecem uma comprovação visível como trazem com elas uma energia
emocional, estimulada pela maldição indexadora da própria crença que
temos em sua autenticidade. De maneira extremamente eficaz,
relacionam o argumento com o mundo histórico e com nosso próprio
envolvimento com o mundo.

Apesar de comovente e, no mínimo, instigador, essas cenas não são
selecionadas

com

ingenuidade

pelos

cineastas,

mas

são

escolhidas

cautelosamente, para não dizer que são desejadas por eles.

A SIMULAÇÃO DE IMPARCIALIDADE

Costuma ser óbvio pensar que a imparcialidade é a maior virtude do
cineasta de documentário. Já foi dito que, dos documentários em questão, o “Diário
da Síria” é o mais tendencioso, não só por seu relacionamento com o governo ou por
seu posicionamento tenaz e fechado a qualquer diálogo, como pelo apelo a imagens
grotescas de violência, que chegam a beirar o sensacionalismo. Seria fácil, portanto,
chegar à conclusão de que este documentário merece menos atenção que os
demais, por não passar a mesma sensação de credibilidade dos outros dois. O
próprio Bill Nichols (2005, p. 87) diz que:
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[...] Alusões de parcialidade e exagero criam a convicção de que o que
vemos não é o que um escrutínio cuidadoso dos fatos revelaria; o que
vemos é uma ênfase exacerbada na maneira pela qual esses filmes veem
o mundo histórico de um determinado ponto de vista. A singularidade do
ponto de vista capta nossa atenção; sua idiossincrasia leva-nos a acreditar
nele

como

uma

representação

que,

deliberadamente,

abala

a

credibilidade, para questionar nossa costumeira disposição de crer em
filmes que adotam as mesmas convenções que esses filmes subvertem.

No entanto, existem consideráveis argumentos que refutam essa conclusão
precipitada, todos implicam na existência de algum gênero de simulação.

A perda de referências externas

Um exemplo que ilustra essa simulação, que já foi sinalizado, é a própria
escolha dos cineastas de “Síria em Fuga” e “Capacetes Brancos” de basearem seus
argumentos nas suas próprias imagens, tomando-as como referência absoluta.
Christoph Wulf (2013), já havia denunciado essa estratégia com um olhar pejorativo.
Nas palavras do autor, ela desencadeia em “jogos intoxicados de simulacros e
simulações” (2013, p. 34). A consequência da dissolução da imagem de seus
vínculos com a realidade é que ela passa a ceder espaço às falsas aparências.
Quando as imagens são produzidas partindo de si mesmas como fonte, de acordo
com o autor, o resultado é, além de uma inevitável perda das raízes referenciais das
imagens, a arbitrariedade e o descomprometimento. O autor também afirma que tal
resultado afeta a própria vida, isso porque ocorre uma mesclagem ou, no mínimo,
uma confusão entre arte, vida, realidade e fantasia. Quando a teoria é aplicada aos
conflitos terroristas, essa interferência na vida não é apenas um eufemismo, é
literal. Há vidas em jogo.
Não é apenas Wulf que defende essa teoria. Jean Baudrillard (1991)
também argumenta que a aniquilação dos referenciais é uma constante na era das
simulações. Enquanto aqueles dois documentários partiram de si mesmos para
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sustentar seu posicionamento, em “Diário da Síria”, recorreu-se a outras fontes
imagéticas. É nítido que algumas das imagens desse documentário, principalmente
as que flagram as cenas mais brutais e sangrentas, que parecem ter sido filmadas
pelos próprios terroristas, considerando a proximidade e a interação dos terroristas
com o agente que as filma, são filmagens caseiras, feitas por câmeras de celular,
com resolução e tamanhos bem divergentes da câmera oficial, o que deixa o
documentário até mesmo esteticamente irregular. Da mesma forma, quando o
espectador considera um dos documentários como única fonte de referência sobre o
fato, o risco é igualmente considerável.
Um exemplo que melhor ilustra o perigo dessa atitude é considerar que
podem existir – para evitar a generalização ao dizer que existem com certeza –
instituições e poderes com interesses por trás dos discursos que um documentário
defende. No caso de “Os capacetes Brancos”, por exemplo, é possível visualizar
melhor os bastidores desse argumento ao entender que seu realizador é britânico.
Assim como os Estados Unidos, o Reino Unido, que é também seu aliado, é contra o
regime de Bashar Al-Assad, e o discurso corriqueiro deles, no decorrer da guerra, é
de que o governo sírio deve conceder liberdade política e liberdade de expressão à
população. Vale ressaltar que os Estados Unidos, juntamente com o Reino Unido,
foram os principais fornecedores de armas para os “combatentes da liberdade”,
afirmando estar apoiando a democracia na Síria. Além disso, ambos têm interesses
econômicos na Síria, como o território rico em petróleo, sobre o qual teriam maior
controle caso o presidente fosse derrubado.
Ao confrontar o que esse documentário diz com o depoimento de alguém
independente de qualquer instituição patrocinadora, o discurso é outro. Para esta
pesquisa, dois refugiados sírios, residentes no Brasil, foram interrogados a respeito
do conflito na Síria e ajudaram a perceber vários equívocos. Um deles é Mohammad
Zidane, que reside em São Paulo. Em entrevista, antes mesmo que ele fosse
questionado a respeito dos Capacetes Brancos, ele afirmou que a Defesa Civil da
Síria possui muitos aliados do Estado Islâmico trabalhando para aumentar sua
popularidade dentro dos Capacetes Brancos, e assim, como consequência, diminuir
a popularidade do presidente Bashar Al-Assad. De acordo com ele, “eles salvam as
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pessoas de dia e matam outras de noite”. Ele também afirmou que muitos dos
salvamentos que eles divulgam são, na verdade, simulados, e que eles não são
coerentes com o discurso de que “salvam a todos, sem distinção” – que é recorrente
no documentário – porque a verdade, de acordo com ele, é que eles selecionam a
quem irão salvar, dando preferência para os que estão do lado deles, em detrimento
daqueles que são a favor do Exército Sírio ou do presidente.
Essa afirmação dá margem para uma preocupação intensa a respeito da
indiscutibilidade do documentário, não apenas do documentário em questão, mas do
gênero documentário, que, de acordo com Nichols (2005), é um gênero que, por
guardar uma relação mais direta com a realidade, costuma receber uma
credibilidade inquestionável. Essa indiscutibilidade conferiu, ao “Os Capacetes
Brancos”, uma indicação ao Nobel da Paz e o Oscar de melhor documentário de
2016, sendo este ovacionado por uns enquanto parte dos sírios o repreendiam
veementemente.
Com uma visão muito semelhante a essa, o documentário “Síria em Fuga”,
ao retratar depoimentos de pessoas que foram vítimas da guerra, dá preferência
para pessoas de dentro do Exército Livre ou pessoas que possuem algum discurso
de oposição aos apoiadores de Bashar Al-Assad, que alega ser o responsável pelos
ataques violentos. No entanto, outro refugiado, Feras Orfali, residente de Londrina,
afirmou que o país, antes de 2011, era muito tranquilo, havia liberdade religiosa, os
feriados cristãos e muçulmanos eram respeitados e a economia era boa o suficiente
pra não existir pessoas morando na rua como ele vê direto aqui no Brasil. Na visão
dele, foram os “rebeldes”, com sua ideologia radical, aliados com o Estado Islâmico,
que deram início à destruição da Síria, e não o governo, como a mídia afirmou. Ele,
inclusive, compartilhou um profundo respeito pelo presidente sírio, elogiando sua
administração e declarando que sempre houve liberdade na Síria, diferentemente
do que alegam os “rebeldes”. Outra refutação ao que o documentário diz é que, em
determinado momento, um dos entrevistados afirma que o maior aliado do Estado
Islâmico era o pai do presidente Assad. Feras, entretanto, argumentou que até os
costumes do presidente Assad são diferentes de um muçulmano radical, por meio
de uma fotografia que mostra o presidente, vestido de terno, com sua esposa,
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usando vestido, ao lado do presidente do Qatar, usando a gutra, a kandoora, e sua
esposa, vestindo a abaya e a shayla. Com isso, ele deu a entender, ainda que
indiretamente, que essa possibilidade pode ser excluída. Feras não negou, no
entanto, que o Exército Sírio tivesse sangue nas mãos. Ele mesmo veio para o Brasil
porque foi intimado a servir ao Exército Sírio, mas negou, de acordo com ele, porque
sabia que teria que matar pessoas, o que se julgou incapaz de fazer. A punição por
negar o serviço militar na Síria é o exílio.
Apesar de os dois refugiados terem concordado mais com o discurso de
“Diário da Síria” e terem ajudado a identificar incoerências em “Os Capacetes
Brancos” e “Síria em Fuga”, em relação a considerá-los como referenciais
absolutos, o documentário “Diário da Síria” também não está imune à identificação
de simulações. Vale considerar que o documentário foi divulgado pelo canal Rússia24 (Россия-24), que pertence ao órgão que funciona como comitê de televisão e
rádio para o governo russo. De acordo com o site Concepts (2014, p. 01):

The channel aspires to give a broad and impartial outline of life in all of
Russia’s regions from its European enclave of Kaliningrad to Vladivostok
in the Far East. However, it is accused by Western countries as being a
bullhorn for Russian state propaganda.

Este é, portanto, o documentário que mais guarda envolvimento com uma
instituição política, ou pelo menos que mais deixa nítida essa relação. Vale lembrar
que a Rússia foi a principal fornecedora de armas para o Exército Sírio. Seria
improvável que essa instituição veiculasse um discurso que fosse incoerente com o
posicionamento dela mesma.

A aniquilação das oposições binárias

Há quem defenda, e não sem fundamento, que a imparcialidade, ou pelo
menos a aparência de imparcialidade, é a maior aliada da simulação. Enquanto o
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documentário “Diário da Síria” procurou apresentar apenas um lado da história, que
é claramente um lado permeado de interesses, o documentário “Os Capacetes
Brancos” e “Síria em Fuga” foram notavelmente mais amenos, não apenas em
apresentar seus discursos de oposição mas em fugir de expor, em excesso,
imagens de violência extrema, como o fez o primeiro. Porém, alguns autores, como
Jean Baudrillard e René Girard, apontam essa tentativa de amenizar as diferenças
ou mesmo extingui-las, como uma outra forma de violência. Girard (1990) usa, como
ilustração, o exemplo dos irmãos gêmeos. Em comunidades primitivas, o
nascimento de gêmeos é como uma maldição. É comum, quando nascem irmãos
gêmeos, que a comunidade os sacrifique, pois acreditam que um seja a encarnação
do mal e o outro do bem, porém a semelhança entre os dois impede que essa
diferença seja identificada, portanto os dois são sacrificados.
Da mesma forma, Jean Baudrillard sustenta que a indistinção entre os
polos é ambiente propício para a simulação, ou seja, a manipulação absoluta.
Baudrillard (1991, p. 48) sugere que a imparcialidade estabelece uma espécie de
equivalência entre dois polos, ou seja, uma igualdade entre elas, e igualdade sugere
pacificação. A pacificação, por sua vez, gera uma dissuasão, que anula a guerra:

A dissuasão exclui a guerra - violência arcaica dos sistemas em
expansão. A dissuasão, essa, é a violência neutra, implosiva, dos sistemas
metaestáveis ou em involução. Não existe, já, o objeto da dissuasão, nem
adversário, nem estratégia - é uma estrutura planetária de aniquilamento
dos problemas.

Por essa perspectiva, por mais tendencioso que o documentário “Diário da
Síria” possa ser, ele é o que insiste com mais intensidade na existência de um
inimigo bem localizado, evitando, assim, que possa existir a aniquilação das
oposições binárias, e, consequentemente, a ilusão de pacificação.
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A simulação de heroísmo

Baudrillard (1991) também esclarece que não existe só a simulação do
crime, mas simulação do heroísmo também, e pode ser ainda mais perigosa que a
do crime, porque anula a diferença em que se baseia a lei, ou seja, essa aniquilação
da diferença permeada pela simulação de heroísmo é muito mais violenta, porque
ela não pode ser punida de acordo com a lei, mas ela engana tanto quanto a
simulação criminosa. Nos documentários “Os Capacetes Brancos” e “Diário da Síria”,
vemos exemplos potenciais de simulação de heroísmo. No primeiro, como já foi
mencionado, um bebê é salvo pelos Capacetes Brancos. No segundo, uma jornalista,
que passou vários dias nas mãos do Estado Islâmico, sendo ameaçada de ser
violentada e morta caso não os obedecessem, foi salva pelo Exército Sírio. Nas duas
cenas a comoção é grande. Como é possível punir alguém que salvou um bebê de
um bombardeio? Como é possível punir alguém que salvou uma mulher das mãos
de terroristas?
Vale lembrar que esses dois exemplos são apenas potenciais, e não
significa necessariamente que não houve uma atitude corajosa e generosa, mas Bill
Nichols (2005) já havia conferido ao gênero documentário a capacidade de fazer com
que um ator social seja apresentado de forma que represente uma comunidade, e
ele mesmo viu nisso um lado maléfico, que é o de reduzir a comunidade apenas a
aquela representação, que nem sempre é redutível. Ora, se não existe consenso
universal sobre quem é o herói e quem é o bandido na guerra da Síria, isso só pode
significar que uma das duas cenas, sob essa perspectiva, é uma simulação de
heroísmo.

A DISPUTA DE MEMÓRIA

O que está em questão, e o que faz valer a pena, para o cineasta, todos
esses jogos de simulações e dissimulações, é a atenção do espectador. Nichols
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(2005, p. 90) sustenta que “o filme alivia o fardo de confiar sequência e detalhe à
memória. O filme pode se converter numa fonte de ‘memória popular’, dando-nos a
sensação vívida de como alguma coisa aconteceu num determinado tempo e lugar”.
Ele diz, ainda, que os valores dominantes batalham para continuar hegemônicos,
enquanto os valores alternativos/ undergrounds/subterrâneos batalham para
conquistar legitimidade. É o mesmo tipo de disputa sugerida por Pollak (1989), ou
seja, é uma disputa pela memória oficial, aquela que o espectador vai carregar
consigo e expor quando alguém tocar no assunto. E nisso consiste mais um trabalho
intenso de montagem, mas dessa vez, numa dimensão ideológica.
Halbwachs (1990) argumenta que nossa impressão sobre as coisas não se
apoia somente nas nossas lembranças, mas também nas lembranças contadas
pelos outros, que nada impede que se sobreponham às nossas próprias. É por isso
que quanto mais pessoas assistirem a um destes três documentários, mais eles
chegam perto de alcançar seu objetivo, de ser uma memória hegemônica.
As memórias subterrâneas, que são aquelas contadas pelas minorias,
ou aqueles que menos receberam atenção da mídia, costumam ser silenciadas
pelas memórias hegemônicas, mas nem sempre significa que as memórias oficiais
se opõem à memória subterrânea, como bem lembra Pollak (1992). Foi o caso dos
refugiados sírios, que concordaram muito mais com a retórica do documentário que
defendia o governo sírio.
Mas a memória, importa lembrar, é um fenômeno construído, e “Se a
memória é socialmente construída, é óbvio que toda documentação também o é”
(POLLAK, 1992, p. 207). Isso inclui os documentários. Pollak acredita que, já que a
memória nunca pode ser recuperada fielmente, sendo tipicamente imprecisas e
relativas quando emergem à enunciação, não se pode reduzi-las apenas a
memórias verdadeiras ou falsas, e sim, considerar a existência de memórias
plurais. Mas até esse pensamento pode ser perigoso, pois, como já foi dito, a
indistinção das diferenças é capaz de sutilizar um problema que é muito maior do
que aparenta, e que não tem nada de sutil.
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CONCLUSÃO

A análise dos documentários, apesar de ter levantado questionamentos
aparentemente inconclusivos, permitiram que se chegasse a algumas afirmações
concretas sobre como eles se relacionam entre si e como eles se relacionam com o
espectador. Várias comparações, inclusive analógicas, foram possibilitadas pela
compreensão deste estudo.
Assim como pessoas diferentes, de documentários diferentes, se
identificaram como alvos dos bombardeios e tiroteios dessa guerra, é fácil
identificar que o espectador também é alvo. Alvo da mídia, alvo dos poderes, das
instituições, dos possíveis interessados, e alvo, também, dos cineastas, todos
bombardeando seus alvos com imagens trágicas.
Assim como os três documentários fazem uso constante de um vocabulário
baseado em palavras abstratas, que sugerem relações mais subjetivas e de maior
afetividade, não se pode negar que esse artigo também o fez e, assim como os três
cineastas, também se baseou em um discurso retórico mais do que apenas
científico, mas porque a própria sensibilidade do tema exigiu que assim fosse.
Os três documentários têm em comum que utilizam as imagens para o fim
de apontar a culpa de toda a guerra ao Estado Islâmico, diferindo, porém, em quem
eles associam ao grupo extremista. Fica nítido que eles não estão relatando apenas
a guerra de uma nação, estão relatando a guerra por uma memória oficial, em que o
perdedor corre o risco de morrer no esquecimento.
Antes de tomar um posicionamento e assumir um lado em relação à guerra
na Síria, não custa refletir sobre as palavras de Susan Sontag (2003, p. 14):

A argumentação contra a guerra não depende de informações sobre
quem, quando e onde; o caráter arbitrário do morticínio implacável
constitui prova suficiente. Para as pessoas seguras de que o certo está de
um lado e a opressão e a injustiça estão do outro, e de que a luta precisa
prosseguir, o que importa é exatamente quem é morto e por quem.
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Apesar de ser, de certa forma, incoerente com a afirmação de que a
imparcialidade é território da simulação, a reflexão de Sontag sugere uma
indiferença em relação à legenda das imagens de guerra, porque, afinal, elas pouco
podem acrescentar à resolução do problema das fatalidades da guerra, e que este
sim consiste no problema maior.
Pessoalmente, assumo como meu o mesmo questionamento que meu,
agora colega, Mohammad, compartilhou: é claro que a democracia é importante,
mas a custo de tantas mortes e destruições?
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Tacos e Tiros: “Vamonos con Pancho Villa” e a crítica sobre a Revolução
Mexicana
Ernando Brito Gonçalves Junior
(UNICENTRO)1

Resumo: A pesquisa em apreço possui como objetivo analisar a
representação da Revolução Mexicana e um de seus principais líderes populares,
Francisco Villa, através do filme mexicano “Vamonos con Pancho Villa” de Fernando
De Fuentes. O filme lançado em 1936, narra de maneira crítica os percursos da
Revolução pelo olhar de um grupo de soldados villistas e suas relações com o
general Villa. Por fim, o filme apresenta críticas ao processo revolucionário e busca
descontruir a visão mítica da figura de Villa. Como arcabouço teórico de nosso
trabalho, utilizamos autores os Michele Lagny e Pierre Sorlin para as discussões a
respeito da relação entre história e cinema, bem como o as contribuições do
pensador francês Roger Chartier sobre o conceito de Representação. Assim, após
concluirmos nosso trabalho. Acreditamos ser necessário pensar o cinema muito
além de um simples meio de entretenimento, devemos fazer uma leitura mais
profunda dessas obras, para podermos ler as tramas e redes que se constroem
atrás da chamada magia do cinema.

Palavras-chaves: Cinema, Revolução Mexicana, Francisco Villa.

Introdução

A Revolução Mexicana foi um confronto armado que teve o México como
palco em 1910, perdurando até o início da década 20. Essa revolta é considerada um
dos levantes de cunho popular mais importante do século XX nas Américas, sendo
1
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utilizada por diversos movimentos sociais como uma inspiração para luta por
interesses populares.
Contundo o levante mexicano é marcado por várias ambivalências,
começando pelos diversos interesses dos grupos revoltosos e terminando com as
construções das imagens dos principais lideres da Revolução: Emiliano Zapata
Salazar (1879-1919) e José Doroteo Arango (1878-1923), mais conhecido como
Francisco Pancho Villa. Essas idiossincrasias da Revolução suscitaram diversas
leituras do confronto bem como dos personagens envolvidos, fazendo com que o
conflito no México seja, ainda hoje, alvo de diversas pesquisas e interpretações.
Além de uma busca por uma suposta verdade dos acontecimentos
mexicanos, a Revolução também é retomada para legitimar algumas ideias e
estereótipos. Nesse sentido, o cinema é uma das principais linguagens que utilizou
esse evento para tentar forjar leituras e interpretações sobre o México, sobre a
América Latina e sobre os Estados Unidos.
Assim, discutiremos o filme mexicano “Vamonos con Pacho Villa” de
Fernando de Fuentes, lançado em 1934, período esse marcado pela tentativa de
legitimação os chamados “herdeiros da Revolução”. Esse filme merece destaque
porque ele se contrapõe aos esforços políticos de construção de uma mitologia
sobre a Revolução Mexicana, apresentando profundas críticas ao período
revolucionário.

Cinema, Representação e História

Para nossa pesquisa, o conceito de representação social foi um elemento
chave. Nesse sentido, segundo o pensador francês Roger Chartier, as
representações são constituídas em torno das relações de poder dos grupos
interessados na construção da representação de sua imagem e do poder que estes
exercem no mundo social. Dessa maneira,
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As representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à
universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre
determinadas pelos interesses de grupo que as forjam. Daí, para cada
caso, o necessário relacionamento dos discursos proferidos com a
posição de quem os utiliza. (CHARTIER, 1990, p. 17)

Dessa maneira, Chartier nos chama atenção para entendermos “[...] essas
representações coletivas como as matrizes de práticas que constroem o próprio
mundo social.” (CHARTIER, 2002, p. 72). Assim, as representações nos ajudam a
entender disputas políticas e tensões de poder relacionadas a construção de uma
imagem de algo ou alguém.
Para o autor francês, as representações podem ser entendidas como
símbolos, ideias, valores culturais, estereótipos, conhecimentos construídos e
legitimados por determinados grupos sobre si ou outrem.

Por isso, segundo

Chartier, as representações são construídas através de estratégias e práticas sociais
determinadas pelos interesses dos grupos que as forjam dentro de um contexto
histórico específico, que tentam impor suas concepções de mundo sobre outros
grupos sociais.
Nesse sentido, podemos entender que a representação do mundo social é a
forma com que os grupos, comunidades e classes constroem as características de
sua visão do mundo, e nesses pontos nota-se as relações de poder entre esses
grupos e suas disputas em torno dessas relações. Como aponta Chartier, as
representações constituem campos de disputa, poder e de dominação, e para isto os
diversos grupos formulam discursos e sistemas, figurando em estratégias, que
compõem as diversas práticas sociais. Podemos entender, assim, o conceito de
representação como um modelo de produção de significados e sentidos, que são
expressos por meios de práticas culturais.
Nosso ponto de entrada para tentarmos entender esse jogo de
representações é o cinema. Segundo José D’Assunção Barros, o cinema extrapola a
noção de ser apenas uma expressão cultural, pois, segundo o autor, os filmes
também são um meio de representação. Assim, “[...] através de um filme
representa-se algo, seja uma realidade percebida e interpretada, ou seja, um
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mundo imaginário livremente criado pelos autores de um filme.” (BARROS, 2012, p.
56).
O cinema ajuda a construir representações sobre si e sobre o outro, forjar
identidades e alteridades em seu discurso, é nessa dimensão que pretendemos
lançar nossos olhares sob os filmes, pois entendemos que o cinema pode ser
considerado um espaço de luta pela representação social, que deve ser visto como
um testemunho de algumas formas de pensar e agir da sociedade que o produziu.
Os filmes, de maneira geral, devem ser entendidos como objetos que acabam
transparecendo ideologias, costumes, mentalidades, estereótipos sociais, etc.
O cinema começou a ser problematiza na escrita historiográfica a partir da
década de setenta, com as pesquisas do historiador francês Marc Ferro,
concomitantemente ampliação da concepção de documento histórico iniciada por
Marc Bloch.
A pesquisa historiográfica sobre o cinema possui elementos e
procedimentos próprios de análise do historiador. Da mesma maneira que qualquer
outro documento histórico, o historiador não deve focar na preocupação de discutir
se aquele filme retrata de forma fiel ou não aquele acontecimento histórico que ele
está narrando, mas levar em consideração a conjuntura histórica em que foi
concebido, procurando estabelecer diálogos entre as produções cinematográficas
com a sociedade que o produz.
Acreditamos que o cinema está intimamente ligado com o seu contexto de
produção e com as ideias que circulam no momento de sua elaboração. Segundo
Michele Lagny, o cinema deve ser entendido além de uma prática social, mas
também como um gerador de práticas sociais. Logo, o cinema pode ser entendido
como um testemunho das formas de pensar e agir em determinados contextos
históricos e também como uma ferramenta de transformação social, legitimação de
projetos políticos e de construção de representações, identidades e alteridades.
Assim, devemos olhar “[...] el cine como una institución inscrita en las estructuras
generales de una sociedad. Así, desde el punto de vista de la producción, el cine se
incluye en el marco de la producción nacional (e internacional) y se encuentra
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afectado por mecanismo económicos globales.” (LAGNY, 1997, p. 125). Logo, os
filmes são elementos formados dentro de um meio social específico, que imprime
suas

marcas

dentro

das

produções

cinematográficas,

consciente

ou

inconscientemente.
O autor francês Pierre Sorlin, em seu livro “Sociologia del Cine”, nos
apresenta importantes contribuições para nossa discussão a respeito da relação
entre história e cinema. Para o autor, um filme deve ser entendido como um ato
gerado por um grupo de indivíduos que escolhem e reorganizam diversos materiais
sonoros e visuais, dando um novo sentido a determinada realidade e o fazem
circular entre o público. Esse processo acaba interferindo em diversas relações
simbólicas que a sociedade estabelece. (SORLIM, 1985). Para o autor francês, esse
processo acontece através do conceito de “construção fílmica”, pois através desse
conceito, podemos visualizar o filme como um elemento imerso em contexto de
produção, que também busca apresentar uma leitura do local que está inscrito.

“Vamonos con Pancho Villa”: contextualização e produção

O final da década de vinte e início da década de trinta no México, foram
marcados pela tentativa de institucionalização da Revolução e reconstrução do país
após os anos de conflito. Grande parte da população ainda não tinha clara a real
dimensão da Revolução e suas transformações efetivas. Segundo Knight, havia uma
mescla de sentimentos entre os mexicanos de esperança, medo, tristeza,
pessimismo e felicidade. (KNIGHT, 2010).
Além disso, houve uma busca por uma identidade nacional mexicana e a
construção de um novo Estado, foram um dos focos importantes de construção do
grupo político que estava no poder no México. Assim, a Revolução Mexicana tornouse uma das principais referências para forjar uma nova identidade no México. Dessa
maneira, diversas manifestações culturais atuaram nessa perspectiva, como a
literatura, a música, a pintura, principalmente pelos muralistas, e no cinema.
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Nesse contexto de transformação, o cinema mexicano acabou sendo de
grande importância nesse projeto. Segundo Zuzana Pick, o cinema mexicano dos
anos trinta e quarenta foi uma ferramenta privilegiada para apresentar um México
moderno, urbano e capitalista. (PICK, 2010). Logo, o cinema mexicano sobre a
Revolução Mexicana possui essa forte característica de formação nacional,
principalmente os filmes produzidos sob a tutela do Estado, apesar de que alguns
filmes tecerem críticas ao processo revolucionário, como o caso que iremos analisar
de “Vamonos con Pancho Villa!”.
Segundo Carlos Monsiváis, o cinema mexicano dos anos trinta e
quarenta teve um caráter pedagógico. Mesmo que muitas obras dos anos trinta
fossem muito mais críticas, o que acabou perdendo-se nos anos quarenta. O autor
aponta que:

En esos primeros años (que se prolongan hasta la década del cuarenta) el
público mexicano y el latinoamericano no resintieron al cine como
fenómeno específico, artístico o industrial. La razón generativa del éxito
fue estructural, vital; en el cine, este público vio la posibilidad de
experimentar, de adoptar nuevos hábitos y de ver reiterados (y
dramatizados con las voces que le gustaría tener y oír) códigos de
costumbre. No se acudió al cine a soñar: se fue a aprender. A través de
los estilos de los artistas o de los géneros de moda, el público se fue
reconociendo y transformando, se apaciguó y se resignó y se encumbró
secretamente. (MONSIVÁIS, 1976, p. 446).

Dessa maneira, o cinema atuou como um elemento importante para
construção de uma nova identidade, se consolidando, ainda mais, entre a população
mexicana através de um sistema de atores e atrizes que obtiveram grande sucesso
popular na época como Tito Guizar, Jorge Negrete, Esther Fernández, Lupita Tovar e
Ernesto Guillén. Além disso, muitos filmes mexicanos utilizaram muitos elementos
musicais típicos mexicanos (ranchera), agrando ainda mais o público. (PIEDRAS,
2012).
Segundo Emilio Garcia Riera entre os anos de 1932 até 1936 foram feitos no
México aproximadamente noventa e oito filmes por quatro produtoras diferentes.

Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

Desse número, sete versaram sobre a Revolução Mexicana e apenas uma sobre a
figura de Villa2 (Vamonos con Pancho Villa!) como um dos personagens principais e
nenhuma sobre Zapata. Dentre os cineastas que mais se destacaram nesse período
foi Fernando de Fuentes, não apenas pela quantidade de filmes dirigidos3, mas
também pela qualidade dos mesmos. Três desses filmes trataram da Revolução
Mexicana, a saber: “El prisionero trece” (1933), “El compadre Mendoza” (1933) e
“Vámonos con Pancho Villa!” (1935). Sendo essas consideradas por diversos críticos
mexicanos como uma dos melhores filmes da história do cinema mexicano. (RIERA,
1998).
Iremos analisar mais profundamente o filme “Vámonos con Pancho Villa!”,
pois o mesmo foi o que teve mais apoio estatal e o que mais sofreu um processo de
censura, além de ser a primeira produção mexicana a representar Villa no cinema.
O filme foi baseado na primeira parte livro homônimo de Rafael Muñoz
publicado em 1931. O próprio Muñoz interpreta o personagem Martín Espinosa.
Produzido na Cidade do México em 1935 pela Cinematografia Lationoamericana S.A
(CLASA), “Vamonos con Pancho Villa!”4 custou aproximadamente um milhão de
pesos, uma cifra considerada astronómica para época. Além disso, o filme foi a
primeira produção da CLASA, contando com equipamentos de ultima geração e
utilizando as mesmas tecnologias da cinematografia dos Estados Unidos, com
câmeras, equipamentos de áudio e outros elementos cinematográficos tidos como
os melhores do mercado para época5. (RIERA, 1998).
Além disso, o filme recebeu um importante apoio do governo de Cárdenas,
pois o mesmo cedeu tropas, armamento, munições, cavalaria, peças de artilharia,
consultoria militar e trens de carga. Devido a todo essa apoio e aparato utilizado no
2

Em 1932 foi lançado o filme “Revolución (La sombra de Pancho Villa)” dirigido por Miguel Contreras Torres. Como o nome do
filme sugere a figura de Villa não aparece fisicamente, apenas seu nome é citado algumas vezes. Por isso, “Vamonos con
Pancho Villa!” de 1935, é considerada a primeira película mexicana de fato a ter Villa como um dos personagens principais.
(RIERA, 1998)
3
De Fuentes dirigiu na década de trinta onze filmes, sendo o segundo diretor que mais atuou no período. (RIERA, 1998).
4
Vámonos con Pancho Villa! Título original: Vámonos con Pancho Villa! Ano: 1935. País: México. Diretor: Fernando de Fuentes.
Atores: Antonio Frausto (Tiburcio Maya), Domingo Soler (Francisco Villa), Manuel Tamés (Melitón Botello), Ramón Vallarino
(Miguel Ángel del Toro 'Becerrillo'), Carlos López (Rodrigo Perea), Raúl de Anda (Máximo Perea), Rafael Muñoz (Martín
Espinosa). Roteiro: Fernando de Fuentes e Xavier Villaurrutia. Música: Silvestre Revueltas. Fotografía: Jack Draper e Gabriel
Figueroa. Cinematografica Latino Americana S.A. (C.L.A.S.A.). Duração: 92 minutos. Western; Revolución Mexicana.
5
Riera menciona para a filmagem do filme foram utilizadas câmeras Michell, equipe de regravação, equipe de projeção e de
impressão. Segundo o autor, esses equipamentos eram pouco utilizados em outros filmes devido ao seu custo e sofisticação
para o período. (RIERA, 1998).
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filme, autores como Emilio Garcia Riera, Álvaro Montecon e Eduardo de la Vega,
consideram o filme como a primeira superprodução mexicana. (RIERA, 1998).
Esse financiamento do governo gerou certo controle do mesmo em relação
filme. A obra conta com dois finais. O primeiro que saiu oficialmente em 1935, no
qual Tiburcio abandona o exército de Villa e retorna para sua casa e um final
censurado, no qual Villa vai até a casa de Tiburcio e o chama para voltar ao seu
exército, mediante a recusa de Tiburcio, argumentando que agora teria esposa e
filhos, Villa mata a esposa e a filha de seu soldado para que o mesmo pudesse
retornar para guerra. Falaremos mais sobre esses finais no decorrer de nossa
análise.
Existe uma tendência entre os estudiosos do cinema mexicano desse
período de afirmar que essa censura foi imposta pelo governo de Cárdenas, porém
esses autores não excluem a possibilidade de o próprio De Fuentes ter retirado a
cena devido ao seu teor de crueldade. Dessa maneira, não existe um consenso de
quem foi o real responsável pelos cortes.

Análise da narrativa fílmica

O filme “Vamonos con Pancho Villa!” busca apresentar um Villa mais
humano e menos mítico, como era costumeiramente apresentado em lendas e
mitos muito difundidos na década de vinte entre a população mexicana através da
oralidade, literatura e canções populares. Entretanto, o filme não busca representar
um Villa enquanto bandido ou algo extremamente negativo. A obra apresenta um
meio termo, desconstruir a figura de Villa mitificada e quase folclórica, mas não
apresenta um Villa vilão que foi difundido oficialmente pelo Estado mexicano nos
anos vinte. Ou seja, Villa é representado de maneira mais humana, com suas
contradições, qualidades e defeitos. Lembrando que, como já comentamos nesse
período o Centauro do Norte, não fazia parte do panteão de heróis oficias do
governo.
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O filme inicia com o seguinte texto:

Esta película es un homenaje a la lealtad y el valor que Francisco Villa, el
desconcertante Rebelde Mexicano, supo infundir en los guerrilleros que le
siguieron.
De la crueldad de algunas de sus escenas no debe culparse ni a un bando
ni a un pueblo, pues recuerda una época trágica que lo mismo
ensangrentó las montañas de México que los campos de Flandes y las
valles pacíficos de Francia. (00h 01min 45 seg – 00h 02min 12 seg).

Essa passagem apresenta a tónica do filme, que é corroborada pelas cenas
seguintes. De Fuentes evidencia a violência da Revolução, porém ela não pode ser
limitada a isso, pois essa facete também ocorreu em outros momentos históricos. O
filme tenta isentar possíveis culpados dessa violência, como sendo algo inevitável
em processos revolucionários.
O termo utilizado “desconcertante” para definir Villa remete a algo ambíguo.
Não é um adjetivo bom ou mal, sendo algo indefinido, ressaltando essa proposta do
filme de descontruir, porém sem construir uma visão negativa. Da mesma forma, o
filme, segundo o texto, não é em homenagem a Villa, e sim aos valores que Villa
conseguiu imputar em seus seguidores, principalmente a lealdade.
O filme evidencia que a lealdade que os “leones” possuem é para com
Pancho Villa e não pela Revolução. Em diversos momentos, eles sentem a
necessidade de mostrar sua hombridade e lealdade para seu chefe. Logo, quase
todas suas ações são movidas por esse objetivo e não por ideais revolucionários ou
sociais. Assim, ao retratar o personalismo do movimento villista e o poder
carismático de seu líder, o filme transparece a falta de um proposito objetivo do
movimento e a falta de um plano ideológico que marca o movimento villista dentro
da Revolução no filme.
O caminho que De Fuentes utiliza para fazer o processo de desmistificação
de Villa é bem interessante. A história gira em torno dos atos dos seis “leones de

San Pablo”, porém Villa acaba sendo o centro das ações dos outros personagens,
bem como dos principais desdobramentos do filme. No início da obra, durante uma
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reunião dos “leones” da casa de Tiburcio, todos entram em consenso de que a única
saída da Revolução é unir-se a Villa e decidem procura-lo para ingressar na Divisão

del Norte. A primeira cena em que Villa aparece, ele está em um vagão de trem
distribuindo milho para as pessoas que estão a sua volta e prometendo terras para
todos quando ganhar a Revolução.
Essa cena que se segue é importante para entendermos o processo de
desconstrução utilizado por De Fuentes. Como podemos ver no frame acima, Villa é
visto em destaque da multidão por estar em um plano de imagem mais elevado,
podemos ver na imagem a população na altura de suas pernas, repesando uma
ideia de superioridade de Villa. A câmera muda de posição, mostrando uma cena
em que os rostos dos camponeses é vistos de cima para baixo, como se
estivéssemos olhando através dos olhos de Villa. Essa postura de câmera remete
um Villa herói do povo, que luta para distribuição de terra e comida para seu povo.
Essa primeira visão, assegura aos “leones” de que os mesmos fizeram decisão
correta de juntar-se ao exército de Villa.
Depois da primeira batalha, a admiração e lealdade dos “leones” por Villa se
fortalece quando o mesmo insiste que Rodrigo Perea fique com uma pistola que o
mesmo havia conseguido em um confronto. Rodrigo queria presentear Villa com o
objetivo, porém Villa recusa dizendo que quem conseguiu a arma deve aproveita-la.
Além disso, Villa diz que prefere a sua, porque ela já o conhece. Em seguida, ele
demostram sua habilidade com a arma, atirando em um cacto sem sacar a arma de
seu coldre, pois o mesmo tinha um furo no local do cano, possibilitando que ele
atirasse sem retirar a o resolver. A dificuldade em efetuar o disparo demonstra a
destreza de Villa com sua arma e sua inteligência em combate, requisitos que
podem ser vistos como necessários para ser dirigentes de combatentes. Os “leones”
ficam ainda mais impressionados com o chefe, aumentando ainda mais a lealdade
que eles nutriam por Villa.
Entretanto, na medida em que o filme avança, a representação de Villa vai
alterando-se. O filme busca distanciar-se da visão lendária de Villa e uma das
maneiras para fazer isso é enfatizar sua frieza e crueldade. Um exemplo disso é
quando ele manda executar uma banda de músicos, pois todos os pelotões já
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possuíam uma. O filme ainda mostra uma dualidade no caráter de Villa. Quando um
soldado lhe pergunta se deve fuzilar a banda de músicos, o mesmo responde “No
hombre, Qué bárbaro! Pobres músicos. Que los incorpore en una de las brigadas.”
Quando recebe a noticia de que todas já possuem suas bancas, responde irritado
“Pues entonces, que los fusilen, hombre. Que me vienen a preguntar? A mí, nada”.
(00h 54min 01seg – 00h 54min 14seg).
Os “leones” com quem o filme nos motiva a nos identificarmos, completam
o processo de distanciamento da personagem de Villa. Sua dureza e frieza
transparecem quando as mortes dos “leones” ocorrem. Quando morre o primeiro,
Máximo, Villa apenas da umas palmadas no corpo do “leon”. Quando morre o
terceiro, Rodrigo, Villa demostra pouca tristeza e diz que é uma lastima, porém
afirma que todos morrerão um dia. Por último, o processo de distanciamento ao
público de Villa se completa na cena final, quando este chega para revisar o vagão
contaminado, no qual estava o último “leon” doente. Tiburcio, que estava
profundamente triste pela morte de seu amigo, abre um sorriso quando avista Villa
se aproximando e vai a seu encontro. Porém, Villa com medo que pudesse se
contaminar com a varíola, mantem Tiburcio a distancia e o impede de seguir junto
com as tropas. Após esse contato, Tiburcio termina por se desiludir com Villa e,
consequentemente, com a Revolução. Tiburcio não consegue aceitar a frieza que
Villa lhe tratou e decide voltar para sua casa.
O final censurado do filme evidencia ainda mais a crueldade e frieza de
Villa. Depois de alguns anos, Villa retorna a casa de Tiburcio para que o mesmo
volte para seu exército. Tiburcio fica muito animado, e parece que, mesmo após tudo
o que aconteceu, o mesmo ainda nutre admiração e lealdade por Villa. Entretanto,
Tiburcio acaba desistindo da ideia, afirmando que não pode deixar uma mulher e
filha em sozinhas. Para resolver a questão, Villa mata a esposa e a filha de Tiburcio,
para que o mesmo não tenha mais desculpas para não seguir seu bando. Essa cena,
sem dúvida, é uma das mais fortes do filme, terminando por distanciar-se por
completo da imagem do Villa mítico.
Assim, percebemos o processo de transformação da imagem de Villa ao
logo do filme nessa trajetória de distanciamento da imagem mítica. O filme começa
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mostrando uma imagem próxima desse Villa idealizado como herói e terminar com
o aposto.
Tanto a figura de Villa como as mortes dos “leones” mostram uma
desilusão com o movimento armado. Conforme as mortes dos personagens passam
do heroico para trivial, vemos uma crítica no sentindo de um desmantelamento das
ideias revolucionárias, até um fim no qual não se sabe mais o real motivo da luta.
Como se a Revolução fosse morta por ela mesma. Dessa forma, é possível ver uma
crítica a revolução e a maneira com que ela foi desenvolvida. As mortes tornando-se
cada vez mais banais, com se a revolução fosse perdendo seu sentido e se
esvaecendo aos poucos e as mortes dos camponeses cada vez mais sem sentido.
Para John Mraz, De Fuentes “[...] crea una metáfora del asesinato de la Revolución
por los revolucionarios.” (MRAZ, 2010, p. 22).
É interessante notar que, apesar de ter sido financiado pelo Estado, o filme
aparece na contramão do discurso oficial sobre a Revolução Mexicana dos anos
trinta. Os três filmes elaborados por De Fuentes (El Prisionero 13, El Compadre

Mendonza e Vamonos con Pancho Villa), apresentam mais críticas do que
exaltações sobre o processo revolucionário. Se olharmos para a historiografia sobre
a Revolução Mexicana dos anos trinta, ela procurou elaborar uma escrita oficial,
fomentada pelo Estado com objetivos de construir uma memória histórica sobre a
Revolução, enfocando, principalmente, projetos vencedores, mostrando a Revolução
como profundamente agrária, rural e popular, que rompeu com a grande imposição
ditatorial de Porfirio Díaz, além de fazer uma análise global do evento (BARBOSA,
2001).
Por fim, acreditamos que “Vamonos con Pancho Villa!” pode ser entendido
como um elemento essencial do contexto mexicano dos anos trinta. Período esse
que pode ser visto como confuso em relação a Revolução. Existiu um processo de
construção oficial e ao mesmo tempo que não estava claro para muitas pessoas
quais foram os reais benefícios de todo o processo revolucionário. Nesse período, a
ferida aberta pela Revolução ainda estava aberta e suas consequências para o
México não estavam bem definidas.

Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

Julia Toñón afirma que:

La versión de De Fuentes marca las continuidades, la corrupción, la
traición, la falta de ideales, el poder excesivo y la desinformación. No
vemos en estas cintas la exaltación del triunfo sino la desilusión y el
desgarramiento. De Fuentes parece estarle preguntando a su público
espectador: ¿y a usted cómo le fue? (TOÑÓN, 2010, p. 233).

Assim, podemos perceber que houve ao longo do tempo, muitas
interpretações sobre a Revolução Mexicana. Essas leituras diversas estão sempre
relacionadas aos seus contextos de produção e dos seus produtores de maneira
geral. O filme de De Fuentes nos mostra uma Revolução Mexicana marcada pela
morte e desilusão, que acabou trazendo mais tristezas do que melhorias
efetivamente. Contudo, essa visão mais crítica acaba perdendo força no cinema
sobre a Revolução Mexicana e tornou-se cada vez mais uma ferramenta de
legitimação oficial e um mais uma forma de construção de uma imagem
revolucionária específica.

Referencias

BARROS, José D'Assunção. Cinema e História: as funções do Cinema como agente,
fonte e representação da História. Revista Ler História (Revista do ISCTE),
Lisboa/Portugal, n. 52, 2007.
_____. Cinema e história: entre expressões e representações. In: BARROS, José
D'Assunção; NÓVOA, Jorge (Orgs.). Cinema-História: Teoria e Representações
Sociais no Cinema. 3. Ed. Rio de Janeiro: Apicuri, 2012.
CHARTIER, Roger. História da cultura: entre práticas e representações. Rio de
Janeiro: Difel, 1990.
_____. O mundo como representação. Estudos Avançados, São Paulo, v. 5, n. 11,
1991.

Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

_____. A beira da falésia. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 2002.
LAGNY, Michele. Cine e historia: problemas y métodos en la investigación
cinematográfica. Barcelona: Bosch Casa Editorial, 1997.
MRAZ, John. La trilogía de de la Revolución de Fernando de Fuentes. Folheto
publicado para edição comemorativa de cem anos da Revolução mexicana.
Filmoteca da UNAM, 2010.
PIEDRAS, Pablo. Las narrativas sobre la Revolución en el cine de Fernando de
Fuentes y Emilio Fernández. In: LUSNICH, Ana Laura (org). Representación y
revolución en el cine latinoamericano del período clásico-industrial: Argentina,
Brasil, México. Madrid, 2012.
RIERA, Emilio García. México visto por el cine extranjero. Vol. 1. México, Ediciones
Era, 1987.
_____. Breve historia del cine mexicano. Primer siglo, 1897-1997. México, Ediciones
MAPA, Instituto Mexicano de Cinematografía, 1998.
SORLIN, Pierre. Sociologia del Cine. México: Fondo de Cultura Económica, 1985.
TUÑÓN, Julia. La revolución mexicana en celuloide: la trilogía de Fernando de
Fuentes como otra construcción de la historia. In: SÁNCHEZ, Fernando Fabio;
MUÑOZ, Gerardo García. La luz y la guerra. El cine de la Revolución mexicana.
México, CONACULTA, 2010.

Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

Homens de ferro e aço: uma imagética da grandiosidade
Vilson André Moreira GONÇALVES1

Resumo: A primeira década dos anos 2000 viu um aumento significativo no
número de produções cinematográficas protagonizadas por super-heróis. Este salto
quantitativo se deu após cerca de duas décadas das primeiras adaptações de
personagens do gênero dos quadrinhos para o cinema. Na esteira da consolidação
de uma “ficção super-heróica” no cinema mainstream, as tradicionais franquias
passaram por um processo de complexificação, o que resultou estabelecimento de
dois universos cinematográficos estendidos: Marvel Cinematic Universe (MCU) e o
DC Extended Universe (DCEU), como se tornaram conhecidos. Estes universos
estendidos integram vários filmes em suas continuidades, de modo que cada
narrativa fechada em um filme está atrelada a uma conjuntura narrativa maior. A
fim de desvelar as possibilidades estéticas exploradas por estes conjuntos de
filmes, o presente trabalho propõe uma análise pontual da mise-en-scène dos
filmes que inauguram cada uma das continuidades: Homem de Ferro (Jon Favreau,
2008) e Homem de Aço (Zack Snyder, 2013) respectivamente.

Palavras-chaves:

Estética.

Super-heróis.

MCU/DCEU.

Adaptação

cinematográfica.

INTRODUÇÃO

Filmes, como outras construções imagéticas, tem muito a apontar sobre
nossas sensibilidades. Didi-Huberman (2012, p. 208) comenta que é próprio da
imagem “arder” ao entrar em contato com o real, à medida que, ao vislumbrá-la
temos contato com algo sintomático a respeito da realidade. Ao mesmo tempo que a
1
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arte deixa ao observador migalhas da existência para além do suporte, ela também
transmite um discurso mais ou menos dirigido, aquilo que Agamben compreendia
enquanto “autor como gesto”, tal como expressa aspirações e leituras específicas do
observador.

O lugar — ou melhor, o ter lugar — do poema não está, pois, nem no
texto nem no autor (ou no leitor): está no gesto no qual autor e leitor se
põem em jogo no texto e, ao mesmo tempo, infinitamente fogem disso. O
autor não é mais que a testemunha, o fiador da própria falta na obra em
que foi jogado; e o leitor não pode deixar de soletrar o testemunho, não
pode, por sua vez, deixar de transformar-se em fiador do próprio
inexausto ato de jogar de não se ser suficiente. Assim como, segundo a
filosofia de Averróis, o pensamento é único e separado dos indivíduos que,
de cada vez, se unem a ele através das suas imaginações e dos seus
fantasmas, também autor e leitor estão em relação com a obra sob a
condição de continuarem inexpressos. No entanto, o texto não tem outra
luz a não ser aquela — opaca — que irradia do testemunho dessa
ausência. (AGAMBEN, 2007, p. 56)

Assim, segundo o autor, não se encontra propriamente uma chave de
leitura para a obra no autor ou no leitor para a obra, ou, inversamente, uma chave
de leitura na obra para ambos, mas um testemunho. Quando se trata de um
trabalho de gênero, como frequentemente é o caso dos filmes hollywoodianos, o
testemunho se torna ainda mais difuso, à medida que o autor precisa se adequar a
convenções e demandas de mercado.
Ainda assim, o mero volume de produções de gênero que alcança os
cinemas convida à análise, mesmo que se desconsidere seu impacto enquanto
geradoras de imagens. Este texto explora justamente as possibilidades estéticas, e,
portanto, as sensibilidades passíveis de ativação, de um gênero cinematográfico que
tem experimentado uma ascensão em anos recentes: o filme de super-herói.
As narrativas de super-heróis se constituíram como um gênero no âmbito
das histórias em quadrinhos ao final da década de trinta; já na década seguinte,
emergiram seriados que adaptavam as aventuras de personagens como Batman e
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Superman para as mídias cinematográfica e radiofônica. Ao longo da segunda
metade do século XX, o filme de super-herói se consolidou como um modelo
rentável para o cinema hollywoodiano, mas foi a partir dos anos 2000 que se
observou um crescimento impressionante no interesse por estes filmes e,
consequentemente, no volume de produções do gênero. Conforme argumenta
Bordwell:

Os comic-book movies mal constituíam um gênero na era dos grandes
estúdios, mas eles tornaram-se uma peça central com a chegada do

blockbuster. Antes dos 1970 quase todas as adaptações de tiras e revistas
em quadrinhos haviam sido filmes-B. (Uma exceção é o protocamp O

Príncipe Valente, de 1955.) Quando se tornou evidente que a audiência dos
mega-filmes era amplamente composta por adolescentes, grandes
produções começaram a adaptar personagens dos quadrinhos, e

Superman: O Filme (1978) provou que tais projetos podiam atrair grandes
públicos … Em décadas anteriores, virtualmente nenhum diretor de
primeira linha faria um comic-book movie, mas as contribuições de Barry
Levinson (Dick Tracy, 1990) e Sam Mendes (Estrada para a perdição, 2002)
são testemunho do triunfo do gênero, bem como os ganhos de bilheteria
que Batman (1989), Homens de Preto (1997), Blade (1998), X-Men (2000), e

Homem-aranha (2002) obtiveram. (BORDWELL, 2006, p. 54, tradução
minha)2

Com o lançamento de Homem de Ferro (Jon Favreau, 2008) e O Incrível

Hulk (Louis Leterrier, 2008), os Estúdios Marvel deram os primeiros passos para a
criação de um universo compartilhado no cinema, o qual acolheria adaptações de
todos os personagens publicados pela Marvel Comics em um único regime de
ambientação narrativa, o qual se tornaria conhecido como MCU (Marvel Cinematic

Universe). Este empreendimento não permaneceria restrito ao cinema, investindo
também na mídia televisiva e em serviços de streaming com séries como Marvel’s

Agents of S.H.I.E.L.D., Demolidor e Jessica Jones.
2

Comic-book movies were scarcely a genre in the studio era, but they became a central one with the arrival of the blockbuster.
Before the 1970s nearly all live-action adaptations of cartoon strips and comic books had been B-pictures. (An exception is the
protocamp Prince Valiant, 1955.) When it became evident that the audience for megapictures was largely teenagers, major
productions began drawing on comic-book characters, and Superman: The Movie (1978) proved that such projects could attract
large audiences… In earlier decades, virtually no top-drawer director would make a comic-book movie, but the contributions of
Barry Levinson (Dick Tracy, 1990) and Sam Mendes (Road to Perdition, 2002) testified to the genre’s triumph as much as the
box-office earnings of Batman (1989), Men in Black (1997), Blade (1998), X-Men (2000), and Spider-Man (2002) did.
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A estratégia de conciliar super-heróis e audiovisual dialoga com o perfil
econômico da Nova Hollywood e seu cinema “pós-clássico”, como apresentado por
Fernando Mascarello (2006, p. 336). O autor situa o filme high-concept como um
ponto fulcral deste perfil, um modelo de filme com uma premissa clara e facilmente
vendável, no qual os discursos convergentes de meios distintos – quadrinhos, filme,
produtos licenciados – se reforçam consistentemente, acessando especialmente
públicos mais jovens. Nos casos estudados neste artigo, há ainda uma estratégia
complementar: a de criar uma continuidade extensa. Conectadas mais ou menos
intimamente entre si, a apreciação de cada peça individual encoraja a apreciação do
conjunto.
Em 2013, a principal concorrente da Marvel no mundo editorial, a DC
Comics, seguiu a tendência, iniciando o DCEU (DC Extended Universe), com o
lançamento de Homem de Aço (Zack Snyder, 2013). A lista do MCU conta, até o
momento com 14 filmes, e a do DCEU com três. Considerando a conjuntura peculiar
de serem parte de universos estendidos, os filmes possuem características em
comum e compartilham aspectos narrativos e estéticos.
Para que os projetos de ambos os estúdios tenham consistência, as
estratégias do MCU e do DCEU acabam comumente por se sobrepor às próprias
opções de diretores individuais, produzindo arranjos que poderiam ser
interpretados como uma “estética Marvel” e, em contraposição, um “estética DC”.
Diante disto, o objetivo deste ensaio é explorar em linhas gerais as propostas
estéticas que apresentadas nos marcos inaugurais das duas continuidades. A partir
da análise exploratória das duas obras germinais de cada universo, Homem de

Ferro e Homem de Aço, a investigação buscará delinear o discurso que estas
produções, organizadoras de um mundo narrativo, têm a transmitir acerca da
contemporaneidade e da ideia de heroísmo.
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DUAS PROPOSTAS DE ESTÉTICA SUPER-HERÓICA

Dos dois super-heróis representados nos filmes aqui analisados,
Superman é o mais antigo. Sua primeira aparição, em 1938, é tida geralmente como
o marco da emergência da ficção super-heróica enquanto gênero (COOGAN, 2006, p.
59). Criado pelos quadrinistas Jerry Siegel e Joe Shuster como um alienígena que se
fantasiava para defender os fracos de qualquer ameaça, o personagem incorporava
elementos de ficção científica, bem como os trajes exóticos utilizados pelos heróis
das narrativas de mistério e terror das revistas pulp, tão populares na primeira
metade do século XX. Também evocava, porém, a narrativa bíblica de Moisés, bem
como a de Jesus Cristo, tanto como poderia ser interpretada como a parábola
estadunidense sobre o imigrante oriundo de uma terra destruída que vem para
construir um novo mundo (MORRISON, 2012, p.31-34).
O Homem de Ferro, por outro lado, surge em 1963, elaborado
paulatinamente a partir de um conceito pensado por Stan Lee, o de um fabricante de
armas que constrói para si uma armadura de combate, a fim de escapar de seu
cativeiro no Vietnã. Após anos lutando contra inimigos que representavam a
“ameaça comunista”, o personagem viria a adquirir os contornos de um herói em
conflito consigo mesmo, apesar do poder que suas armas lhe davam, uma analogia
do frágil homem dentro da armadura (COOGAN, 2006, p. 207-208).
Como estas narrativas se traduzem dos quadrinhos para o cinema? Os
produtores destas adaptações trabalham para atingir o equilíbrio entre reiterar
aquilo que o material de origem tem a oferecer e o que o potencial da nova
linguagem possui para acrescentar. Os espectadores, por sua vez devem ser
capazes de atingir o que Hutcheon compreende como um “prazer do palimpsesto”,
(HUTCHEON, 2006, p. 116), ou seja, a experiência da multiplicidade textual dentro da
obra individual, o deleite de experimentar “repetição com variação”: observar os
mesmos elementos, com um potencial expressivo diferenciado.
A análise de qualquer filme demanda um olhar atento para a mise-enscène, ou seja, o conjunto visual articulado por cenário, caracterização (figurino e
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maquiagem), iluminação e atuação (BORDWELL, 2008, p. 115). No caso da ficção de
super-heróis, o segundo componente é um determinante estético especialmente
fundamental. Posto que, desde sua origem nos quadrinhos, a figuração do herói
constituída no traje, no símbolo ou na caracterização visível é um dos pilares do
gênero (COOGAN, 2006, p. 39), muito da sensibilidade de uma narrativa fílmica pode
ser sintetizado neste aspecto de sua imagética. Com efeito, pode-se supor que a
ascensão do super-herói cinematográfico caminha lado a lado com os
desenvolvimentos recentes nas tecnologias de computação gráfica, elaboração de
figurinos e de maquiagens, como conjectura Coogan:

O que processou a mudança? A tecnologia desempenhou um papel
importante.

Obviamente,

avanços

na

geração

de

imagens

computadorizadas fizeram com que lutas e poderes de super-heróis
parecessem tão realistas e bem integradas como parecem em uma
página

de

quadrinhos.

Os

figurinos

também

melhoraram

significativamente — basta que se compare o traje de Homem-Aranha
usado por Nicholas Hammond no programa de TV fracassado do final dos
anos setenta àquele usado por Tobey Maguire para que se perceba o
quanto os figurinos avançaram em vinte anos. (COOGAN, 2006, p. 2,
3

tradução minha)

Para Bordwell (2008), o fenômeno dos incrementos tecnológicos não
caminha sozinho, pois é apenas um dos componentes da mentalidade que conduz o
cinema pós-clássico. Outros elementos seriam: 1) uma guinada do foco sobre o
diretor-autor para o filme como peça de gênero, criando demanda por filmes
semelhantes; 2) a ascensão das franquias e do merchandising; e 3) a demanda
sempre crescente do público de cinema por lampejos de grandiosidade na tela,
envolvendo grandes perseguições, explosões e cenas de luta.
Ademais, há o ponto da atuação: se até a década de 1960 esperava-se que a
personalidade do “astro” fosse dominante sobre os personagens e o roteiro, a “Nova
Hollywood” espera que a atuação seja uma forma de impersonation, na qual o ator
3

What made the change? Technology played an important role. Obviously, advances in computer-generated imagery made
superhero fights and powers look as realistic and seamlessly integrated as they do on the comic page. Costuming improved
vastly as well—one only has to compare the Spider-suit worn by Nicholas Hammond in the failed TV show of the late 1970s to
the one worn by Tobey Maguire to realize how far costumes have come in twenty years. (COOGAN, 2006, p. 2)
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se oculta atrás do método e da caracterização. Efetivamente, tanto este modelo de
atuação quanto a melhoria dos artifícios fílmicos se prestam à verossimilhança,
forçando a ficção a criar uma atmosfera que, se não é realista, é no mínimo
plausível.

O “super” que reside no homem: Homem de Ferro

Lançado em 2008, Homem de Ferro inaugura o “modelo Marvel”. O filme
narra a história de Tony Stark, um bilionário industrial que é capturado por
terroristas e constrói uma armadura robótica para escapar de seu cativeiro (FIGURA
1). Retornando a seu país de origem, ele aperfeiçoa a ideia até desenvolver o traje de
combate que viria a ser utilizado no clímax do filme. A primeira armadura, tal como
àquela usada pelo personagem em sua primeira aparição nos quadrinhos, se
comparada a modelos posteriores, é rústica, expressando uma espécie de
“estetização anti-estética”. Reforça-se o aspecto prático do artefato, não icônico,
embora sua aparência seja insólita. “Assim, como é frequente, o realismo gera o

artifício”4 (Bordwell, 2008, tradução minha).

FIGURA 1: capa da revista Tales of Suspense #39 (1963) marcando a primeira aparição do Homem de Ferro (esq.)
e fotograma do filme em que o personagem aparece vestindo sua primeira armadura (dir.).
4

“Thus, as so often, does realism breed artifice” (BORDWELL, 2008).
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A estética subsequente parte para o esquema de cores familiar aos leitores
mais jovens: vermelho e dourado. Somado aos contornos esquemáticos do rosto e à
circunferência luminosa do reator arc no peito, este esquema de cores constitui a
síntese da identidade visual do personagem. O design é agora mais ajustado aos
contornos do corpo, o que aproxima o traje metálico dos collants tradicionalmente
associados aos super-heróis, responsáveis por salientar os contornos anatômicos.

Homem de Ferro foi o avanço perfeito dos super-heróis para a
inexpressiva mas aspiracional primeira década do século XXI [...].
O Homem de Ferro nos lembrava que nosso futuro homem-máquina era
mais do que o simples triunfo da tecnologia desprovida de alma, mas
envolvia uma troca, uma erotização e um amaciamento dos contornos do
metal. (MORRISON, 2012, p. 430)

FIGURA 2: fotogramas da sequência de combate em Gulmira, quando o herói enfrenta um grupo de terroristas.

O brilho do polimento e os contornos das peças transmite a ideia de um
aparato de alta tecnologia impressionante, porém crível. Para isso são fundamentais
até mesmo as ranhuras na tinta e as marcas de projéteis visíveis na armadura
quando esta é submetida aos primeiros embates (FIGURA 2). A trajetória do herói,
aquilo que o define como tal, é registrado em seu traje: demandando engenhosidade
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para mobilizar uma tecnologia ímpar, a armadura é, afinal de contas, uma casca
para o elemento humano. O caminho trilhado por Tony Stark é um de superação,
uma narrativa de formação sobre o aprimoramento pessoal e sobre a ascensão
através da técnica.
Mas qual é o mundo que circunda o herói, possivelmente reforçando
sensibilidades semelhantes? Basta que se observe, de forma comparada, a mise-

en-scène construída ao longo do processo em que o herói elabora suas armas.
Primeiro, para escapar de seus captores, os quais exigiam que Stark fabricasse
armas para eles, ele constrói um primeiro traje em condições marcadamente
rústicas; posteriormente ele testa seus primeiros desenvolvimentos em sua
garagem, repleta de automóveis luxuosos (FIGURA3). O contraste é nítido entre os
tons apagados da primeira sequência e o aspecto cromado e luminoso da segunda,
tal como a oposição entre a rudeza do mundo em que o protagonista se encontra
imerso em certo momento e a prosperidade exagerada de seu ambiente normal.
Em um primeiro momento, sob o domínio de terroristas, o personagem é forçado a
trabalhar na esqualidez; quando ele volta para combatê-los em seu traje novo, traz o
luxo consigo.

FIGURA 3: Tony Stark ao longo do processo de montagem de suas armaduras em seu cativeiro (esq.) e em suas
instalações próprias (dir.).
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Em vez de se contrapor radicalmente ao elemento humano representado
pelo arco de crescimento pessoal de Tony Stark, o elemento fantástico de seu traje
superpoderoso e da alta tecnologia com a qual se cerca, acaba por reforçar e
sintetizar este arco. A técnica transforma o homem em herói em Homem de Ferro,
embora seja efetivamente o fator humano que busca a transformação. Eis o “metal
amaciado” de que tratou Morrison referindo-se ao filme.

O homem que reside no “super”: Homem de Aço

FIGURA 4: caracterizado como Superman, Clark prepara-se para voar pela primeira vez.

Homem de Aço, lançado em 2013, assume um tom diverso em mais de um
aspecto. Egresso das ruínas do planeta Krypton, Kal-el é enviado à Terra ainda
bebê, sendo adotado por uma família humana, da qual recebe o nome Clark Kent. Já
superpoderoso por natureza, o caminho de Clark é outro: a princípio, deve se
integrar aos seres humanos, ocultando suas habilidades incomuns; posteriormente,
depois de ter descoberto suas origens, deve encontrar uma forma de colocar estas
habilidades a serviço da humanidade. Quando um exército de kryptonianos
renegados invade a Terra em busca de um novo lar, ele opta por defender seu
planeta adotivo, negando aos remanescentes de seu povo a oportunidade de um
recomeço.
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Seu traje (FIGURA 4) também evidencia contornos anatômicos e força física,
mas é uma herança de kryptonianos de gerações anteriores, não criação sua,
tornando-se uma marca patente de sua alteridade em relação ao povo da Terra. Ao
contrário de Tony Stark, Kal-El é um predestinado, um deus acolhido entre mortais.
Seu pai, Jor-El, preservado após a destruição de Krypton como uma memória
artificial permanente, reforça esta ideia ao ressaltar que, guiados por seu exemplo,
os humanos poderão realizar maravilhas. Em nenhum momento a mise-en-scène
foge à analogia crística: seja pela acolhida de Clark em um ambiente rural, pelo tom
do discurso de seu pai kryptoniano ou pela evidente superposição do personagem a
um vitral representando Cristo orando no Getsêmani, pouco antes de sua
crucificação (FIGURA 4, em cima).

FIGURA 5: fotogramas da cena em que Clark pede conselhos a um sacerdote (em cima) e da sequência em que
Superman ataca a máquina planetária.

A luz, aliás, é um motivo visual recorrente ao longo do filme,
frequentemente aparecendo na forma de invasivos reflexos de lente. Em vários
momentos a luz é uma presença saliente: primeira aparição de Clark vestindo o
traje de Superman, a cena em que este se encontra à frente do vitral, seu primeiro
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voo e sua investida contra a máquina planetária, um aparato empregado pelos
kryptonianos para modificar a superfície terrestre. A luz intrusiva reforça
visualmente o discurso sobre a divindade do Superman, não apenas porque este
possui poderes extraordinários, mas porque ser uma “luz”, um guia, é seu papel
primordial. Sacrificar-se também é parte do seu papel.
Neste caso, para que se evidencie o contraste entre o mundo que originou
Superman e aquele que o recebeu, basta que se observe a mise-en-scène da cena
em que os kryptonianos invasores, liderados pelo general renegado Zod, observam
a cidade de Metrópolis de sua nave (FIGURA 6). A tecnologia kryptoniana é refinada
ao ponto de despertar estranhamento, com suas formas curvas e objetos suspensos
independentemente lembrando mais processos orgânicos que máquinas.
A cidade abaixo, por mais que seja uma imensa paisagem de arranha-céus,
parece primitiva em contraste. O mundo que Kal-El adotou é próspero e
impressionante à sua maneira, mas é um domínio de mortais, que falha em estar à
altura dos “deuses tecnológicos” de Krypton. Entretanto, Superman não é um refém
deste mundo tecnologicamente inferior, como Tony Stark foi, mas sente-se parte
dele.

FIGURA 6: Invasores kryptonianos observam a cidade de Metrópolis de sua nave.

Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

À GUISA DE CONCLUSÃO: UMA PROPOSTA DE HERÓI, UMA
PROPOSTA DE MUNDO

Vislumbrando a questão deste ponto de vista, conforme sugere Burke (2015,
p. 68), não é surpreendente que Hollywood tenha buscado se ancorar nas histórias
em quadrinhos para atender estas demandas, encontrando aí uma rica fonte de
personagens icônicos, visualmente identificáveis, com alto potencial para uma
imagética da grandiosidade e já equipados com um público que os conhece e os
compreende de antemão. Como, então, a leva mais recente de filmes MCU e DCEU
lida com esta imagética dos super-heróis?
Do ponto de vista da estética, os dois filmes tiram proveito de uma
conjuntura muito específica: o filme pós-clássico de que tratam Bordwell (2006) e
Mascarello (2006), esta modalidade de produção que apela para a espetacularização
a fim de explorar as sensibilidades do espectador, valendo-se dos avanços
experimentados no campo dos efeitos especiais e das maquiagens para privilegiar
sequências de ação.
Ao mesmo tempo, porém, são “imagens ardentes”, como diria DidiHuberman. Para além do espetáculo, de vívidas cenas de luta, explosões e
composições visuais exóticas, os filmes de super-herói oferecem aberturas, janelas
pelas quais se podem vislumbrar lampejos do real, embora mediado por discursos
específicos. Não parece haver, pois, um predomínio absoluto das exigências do
público, de uma visão autoral dos cineastas ou do enquadramento de gênero, mas
antes um complexo equilíbrio dos três componentes, articulando-os ainda com o
material que o texto-fonte — neste caso as histórias em quadrinhos — tem a
oferecer.

Homem de Ferro nos apresenta um mundo essencialmente humano e,
portanto, identificável na esfera da imersão. O que nos chama a atenção é o choque
que se dá entre um personagem humano e condições adversas, e é deste choque
que surge um herói crível, integrando inventividade, oportunidade, recursos e outros
fatores conjunturais. Trata-se de um modelo que, em face do jogo entre artifício e
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imagens reais, mais emprega o artifício para imitar o real, colocando a iconografia a
serviço do sentido narrativo.

Homem de Aço, por sua vez, trata mais de questões, ideias e valores que de
humanos propriamente. Que Kal-El tente se integrar à humanidade é, no final,
pouco relevante, dado que sua missão é ser perfeito, maior que os humanos, um
exemplo. A imagética do filme corresponde a essa visão, trabalhando
constantemente pela via da analogia. Aqui, pode-se dizer que em vários momentos
a iconografia é, em si, o sentido narrativo, e que se há imagens do real, estas
existem em prol do artifício.
Efetivamente, a ação que ocorre é resultante daquilo que os dois heróis
trazem de mais útil consigo: seus poderes. Entretanto, enquanto um deles
desenvolve seus poderes a fim de tornar-se mais que humano, o outro descobre
suas habilidades, e precisa articulá-las com a busca por um status que envolve ser
humano. É peculiar que se apresentem aqui duas propostas semelhantes no
propósito, qual seja, o de atrair públicos interessados em personagens egressos
das histórias em quadrinhos, mas tão distintas na execução, posto que a primeira é
uma representação bastante transparente de si, enquanto a outra se constitui num
discurso visual carregado de alegorias.
Haja vista que que os filmes em questão foram apenas as matrizes de dois
universos narrativos em processo de expansão, cada um com uma estética
marcadamente distinta, abrem-se ainda possibilidades para muitas análises
futuras, e o tópico está longe de ser esgotado.
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Dois Olhares Distintos Sobre a Imaginação na Infância:
análise comparada de sequências dos filmes
Toy Story e Něco Z Alenky
Rodrigo André da Costa GRAÇA (UTP e UTFPR)1

Resumo. Este artigo consiste na leitura e análise de dois produtos culturais
distintos, um para demonstrar a defesa de uma atitude passiva de seus
espectadores quanto ao consumo de produtos da indústria cultural, o outro como
para demonstrar o incentivo a um posicionamento ativo de seus espectadores,
propondo um posicionamento crítico a tudo o que nos cerca. Um é a animação em
computação gráfica Toy Story de John Lasseter, produzida pela Pixar Animations
Studio, e o outro é a animação em stop-motion Něco Z Alenky de Jan Švankmajer.
Para tanto serão utilizados os conceitos de Autor como Produtor de Walter
Benjamin, estrutura de sentimentos de Raymond Williams, como processos de
compreensão e relacionamento com o mundo são estabelecidos; e inadaptado de
Margaret Mead, para compreender a construção de identidade com a criança.

Palavras-chaves: análise fílmica, cinema de animação, cinema tcheco,
cinema americano.

Introdução

A indústria cultural tem combatido com força a pirataria em todo mundo.
Junto com este esforço tem combatido também usos que consideram indevidos de
seus produtos. Este combate possui duas linhas de ação distintas, uma clara e
objetiva e outra sutil e subliminar. Uma é travada no campo político e das leis, a
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outra é travada nos próprios produtos da indústria cultural. No campo político as
armas são lobbies para elaboração de leis, criação de instrumentos de identificação
e monitoramento de sites que promovem a pirataria e aplicação de punições na
forma das leis já estabelecidas. No campo de seus próprios produtos a indústria
cultural posiciona suas propriedades intelectuais de maneira a fomentar a criação
de um vínculo emocional do público com seus produtos. A primeira forma de
combate é facilmente percebida e é muito fácil acompanhar e construir uma opinião
sobre o assunto, porém a segunda forma de combate é mais perniciosa e é muito
difícil de formular uma opinião sobre o tema devido ao seu apelo ao sentimento. A
segunda forma de combate é que interessa a este artigo.
Este artigo faz uma reflexão da imaginação infantil e seus possíveis usos
pela indústria cultural a partir de uma análise comparada de uma cena de filmes
distintos, uma produção norte-americana de 1995, Toy Story, e uma produção tcheca
de 1987, Něco Z Alenky. As cenas foram escolhidas devido a uma grande
semelhança no tratamento de objetos, suas relevâncias culturais e a possibilidade
de discutir dois usos distintos da imaginação na infância. Para fazer esta reflexão
este artigo inicia argumentando, a partir da teoria dos autores, que filmes podem
ser considerados como um meio de veiculação de ideias e princípios de seus
realizadores ou de interesses de setores da sociedade; para esta divulgação são
utilizadas estruturas de sentimentos, na concepção de Raymond Williams, e
estruturas do inconsciente, mapeadas por Freud e transformadas em objetos
artísticos pelo movimento Surrealista.

Autor como produtor

Walter Benjamim em seu texto O Autor como Produtor faz uma reflexão
sobre o que difere um autor e um produtor. Ele argumenta que um autor é todo
aquele que materializa algo, porém criar uma obra não faz do autor um produtor.
Benjamim compreende produtor, não no seu sentido mais comum de concretizar,
mas em um sentido amplo de transformar. Benjamim pensa a produção intelectual
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no âmbito textual e com as forças políticas de 1934, época que o texto foi escrito, por
isso ele vai tratar em termos de esquerda revolucionária russa e direita burguesa
capitalista ocidental, mas seu argumento principal, que um produtor, de qualquer
coisa designer, escritor, engenheiro, não produz qualitativamente se sua produção
não leva a remodele as condições de ordem social. Para que esta modificação
ocorra Benjamim considera fundamental que duas condições sejam atendidas.
Autor como Produtor é aquele que não segue tendências ou modismos, modifica o
seu entorno e dá condições para que outros também alcancem o patamar de
produtores.
Benjamim argumenta que não é a questão da liberdade do autor que está
em disputa mas sim seu posicionamento. Um autor deve, conscientemente, se
posicionar em relação a que causa colocará sua atividade. Para Benjamin o pior
autor é aquele que não reconhece a que linha de pensamento se vincula. Este autor
reproduz o status quo sem perceber o que está fazendo, por isso é um alienado que
segue modismos, porém aquele que escolhe a luta de classes perde sua autonomia
e passa a obedecer a uma tendência (BENJAMIN, 1987, p 120). Para quebrar esta
relação tendenciosa o autor deve pensar em como sua obra se situa dentro das
relações de produção de sua época (BENJAMIN, 1987, p 122) e não a que relações de
produção ele se vincula, ou se submete. Este posicionamento faz toda diferença pois
permite ao autor pensar criticamente tanto em relação ao status quo, quanto em
relação a causa que adota.
Os produtos de um autor produtor possuem uma função organizadora, isto
é, não podem ter sua finalidade enclausurada apenas no produto em si, mas
trabalhar para a fabricação dos próprios meios de produção (BENJAMIN, 1987, p
131). O autor deve mostrar o caminho que trilhou ao desenvolver sua obra. A obra
exige “[…] um comportamento prescritivo, pedagógico, por parte do escritor”
(BENJAMIN, 1987, p 132). Uma obra de um autor produtor deve elevar a condição
daquele que a consome a uma posição equivalente a do próprio autor,
transformando em “[…] colaboradores os leitores ou espectadores” (BENJAMIN,
1987, p 132).
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Estrutua de sentimento

Estrutura de sentimento é um conceito formulado por Raymond Williams
para explicar a relação do humano com o seu ambiente, história, cultura e outros
seres humanos. Williams define estrutura como valores complexos organizados
“[…]como uma série, com relações internas específicas, ao mesmo tempo
engrenadas e em tensão” (1979, p 134). Para Williams as relações sociais, apesar de
serem estruturadas, não são cristalizadas e acabadas, elas são construídas e
desenvolvidas a partir da vivência e é esta que define comportamentos sociais
específicas, assim como desautoriza (1979, p 130). As experiências são valoradas
em função do sentimento, não apenas de uma emoção, mas do estabelecimento de
um sentido, do estabelecimento de um nexo, uma coerência e um propósito.
Estruturas de sentimento são relações semânticas de experiências vividas e
possuem um empirismo histórico, são momentos reais, historicamente definidos e
experienciados tanto pelo indivíduo como pelo grupo.
As estruturas de sentimentos são melhor representadas pela arte ou
literatura. Estas expressões humanas não apenas ligam experiências de épocas
distintas, mas também é o reconhecimento de que uma estrutura de sentimento
está se formando. “A ideia de uma estrutura de sentimentos pode ser
especificamente relacionada à evidência de formas e convenções, figuras
semânticas, que na arte e na literatura estão quase sempre entre as primeiras
indicações que tal estrutura está se formando” (WILLIAMS, 1979, p 134).
O inadaptado é um “[…] indivíduo que, por disposições inatas ou acidente da
primeira educação, ou mediante a influências contraditórias de uma situação
cultural heterogênea foi culturalmente “cassado”[…]” (MEAD, 2011, p 277), um
indivíduo desajustado, que não consegue seguir as normas comportamentais que a
sociedade em que vive espera que adote. Um indivíduo que não se rende aos
esforços da sociedade em moldar seu comportamento.
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Amálgamas

Gerard Jones no livro brincando de matar monstros argumenta que as
crianças criam amálgamas de seus heróis favoritos para suprir suas necessidades
emocionais. Jones descreve em como seu filho, Nicky, criou um Tubbie Rangers,
uma fusão de dois de seus heróis favoritos. Nicky brincava de Power Rangers
quando se sentia mais seguro de si e de Teletubby quando estava abalado e queria
carinho (JONES, 2004, p 220). Teletubby e Power Rangers se alternavam nas
brincadeiras até sua fusão em um único personagem, separados eles atendiam
parcialmente às necessidades de Nicky, juntos eles ajudaram Nicky a superar seus
problemas, ganhar confiança e melhorar seu desempenho social.
Nossa mente trabalha com estes amálgamas, com estas fusões de imagens
e espaços. Por esta razão que os Surrealistas escolheram a collage e a assemblage
(figura 1) como técnicas que melhor se adaptam ao processo criativo do
automatismo. Automatismo é um processo que os surrealistas buscaram na técnica
psiquiátrica da escrita automática, que consiste em escrever sem prestar atenção ao
que se escreve. Para os surrealistas o automatismo é sinônimo do surrealismo e
“pur par lequel on se propose d’exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de
toute autre manière, le fonctionnement reel de la pensée2” (Manifesto do
surrealismo, apud BÉHAR et al., 2013, p 18). Os surrealistas utilizam esta técnica
para fazer com que o inconsciente aflore em suas obras.

2

pelo qual se propõe a expressar, verbalmente ou por escrito, ou de qualquer outra forma, o funcionamento real do
pensamento.
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Figura 1: Oscar Domíngues, jeux, 1937
Fonte: (BÉHAR et al., 2013, p 158)

Toy Story

Toy Story é uma animação em computação gráfica desenvolvida pela
empresa Pixar Animations. Foi lançado em 1995 e é considerada a primeira
animação totalmente desenvolvida utilizando computadores. Mundialmente o filme
arrecadou nos cinemas 364 milhões de dólares, 12 vezes os custos de sua produção,
isto sem considerar vendas em DVD e Blu-ray que ainda são produzidas 30 anos
após seu lançamento (IMDB). O sucesso de Toy Story alavancou a Pixar Animations
que produziu 15 filmes longa-metragem de animação e mais de 100 curtas
metragens de animação (IMDB).
O filme é uma fantasia em que os brinquedos possuem vida, são
inteligentes e autoconcientes, mas quando são observados por um ser humano
adotam uma postura inerte, de um objeto inanimado; esta postura é auto imposta já
que, próximo ao final, os brinquedos revelam esta condição ao vilão do filme.
A história começa com a festa de aniversário de Andy Davis e seus
brinquedos preocupados com a chegada de um novo brinquedo. O mais preocupado
é Woody, um cowboy boneco de pano, líder dos brinquedos e favorito de Andy. O
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brinquedo novo é o Buzz Lightyear, um astronauta de plástico com uma roupa
espacial cheia de apetrechos como asas e laser. Por ser um brinquedo novo Buzz
não tem consciência de sua condição e crê ser um astronauta de verdade, apesar
de, quando observado, também ficar inerte. As personalidades de Buzz e Woody
entram em atrito e ambos acabam sob a posse do vizinho de Andy, Sid Phillips.
Andy é retratado como uma criança problema que comete atrocidades com seus
brinquedos, todos os brinquedos de Andy temem Sid. No quarto de Sid, Woody e
Buzz encontram os brinquedos vítimas de torturas e maus tratos. São brinquedos
mutantes, amalgamas de vários brinquedos, que não conseguem negar o propósito
para que foram feitos, serem sentis e servis com os seres humanos. Sem muito
tempo para fugir, a família de Andy está de mudança para uma casa nova, Woody
convence os brinquedos mutantes a mostrar suas verdadeiras naturezas, assustar
Sid para que nunca mais maltrate um brinquedo e criar a condição para sua fuga.
Com o plano dando certo Andy e Woody conseguem entrar no caminhão de
mudança se reunindo com os outros brinquedos de Andy.
A cena a ser analisada é a do ataque dos brinquedos ao vilão da história, Sid
Phillips. No jardim de sua casa, Sid prende Buzz em um foguete à pólvora e sai para
pegar fósforos que havia esquecido. Neste momento todos brinquedos saem da
casa e se posicionam em diversos lugares, enquanto os brinquedos mutantes se
escondem Woody fica inerte no meio do jardim. Sid volta com os fósforos e encontra
Woody, ele acha aquilo estranho, mas não reflete muito sobre o assunto. Sid cata
Woody do chão e o coloca em uma churrasqueira com a clara intenção de queimar
Woody logo após o lançamento de Buzz.
Quando Sid está prestes a acender o pavio do foguete onde Buzz está
amarrado, Woody começa a falar suas falas de brinquedo, isto chama a atenção de
Sid que se encaminha para a churrasqueira. Sid pega Woody e pensa que ele está
quebrado, então Woody começa a falar diretamente para Sid. Enquanto Woody está
falando os brinquedos mutantes começam a sair de seus esconderijos e se
aproximar de Sid, que se amedronta. Woody continua falando e imita uma cena de o
Exorcista rodando sua cabeça 360 graus. No final de seu discurso Woody diz para
Sid que os brinquedos vêem tudo e que por isto Sid deve ser gentil com os
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brinquedos. Sid, completamente aterrorizado, larga Woody e foge para dentro de
casa, enquanto todos os brinquedos comemoram.
Em casa Sid encontra sua irmã menor, Hannah, que sempre foi
importunada e teve seus brinquedos tomados por Sid para serem destruídos ou
transformados. Percebendo o temor de Sid por um brinquedo que tem em mãos,
Hannah, aproxima o brinquedo de seu irmão que se afasta e foge para seu quarto.
Hannah corre atrás de Sid invertendo os papeis entre vítima e carrasco. Fora da
casa Woody cumprimenta todos os brinquedos, liberta Buzz e correm para
encontrar com Andy antes que sua família parta.

Něco z Alenky

Jan Švankmajer (pronuncia-se Ian Shvankmaier) é um artista, diretor e
produtor tcheco auto intitulado como surrealista. Diretor de 22 filmes de curta
metragem e 7 filmes de longa metragem. Entre seus trabalhos mais conhecidos
estão Alice (Něco z Alenky, 1988), uma interpretação da obra de Lewis Carroll e a
animação em stop-motion Dimensões do Diálogo (Možnosti dialogu, 1982), que
retrata personagens de argila dialogando sem o uso de palavras. Terry Gillian,
diretor inglês, lista Dimensões do Diálogo como uma das 10 melhores animações de
todos os tempos:

Jan Švankmajer's stop-motion work uses familiar, unremarkable objects
in a way which is deeply disturbing. The first film of his that I saw was
Alice, and I was extremely unsettled by the image of an animated rabbit
which had real fur and real eyes. His films always leave me with mixed
feelings, but they all have moments that really get to me; moments that
evoke the nightmarish spectre of seeing commonplace things coming
unexpectedly to life3. (GILLIAN, 2001)

3

Jan Švankmajer utiliza em suas animações objetos familiares e banais de uma forma profundamente pertubadora. O
primeiro de seus filmes que assisti foi Alice, e me deixou extremamente perturbado com a imagem de um coelho animado
com pelos reais e olhos reais. Seus filmes sempre me deixam com um misto de sentimentos, mas todos tem momentos que
me atingem; momentos que evocam o espectro de pesadelo de ver coisas do cotidiano, inesperadamente, ganharem vida.
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Os irmãos Quay, Stephen e Timothy, diretores e produtores de curtas de
animação em stop-motion norteamericanos homenagearam Švankmajer com a
animação O Gabinete de Jan Švankmajer (The Cabinet of Jan Švankmajer, 1984).
Os filmes de Švankmajer não são convencionais e “[…] does not court
popular success and does not seek to “please” his audience; his intention is to
disturb and subvert, to aim beneath the surface of things4” (HAMES, 2006).

Něco z Alenky, Algo de Alice em tradução livre, é o primeiro longametragem do diretor Jan Švankmajer. O filme é uma produção tcheca, britânica,
suiça e alemã e foi lançado em 1988 nos Estado Unidos e em 1990 na República
Tcheca.

Něco z Alenky é uma adaptação livre do livro Alice no País das Maravilhas
de Lewis Carroll. O filme começa com um plano sequencia externa de um rio e
árvores que encerra enquadrando Alice sentada ao lado de uma outra menina maior
que ela e que está lendo um livro. Alice tem em seu colo algumas pedras que ela
atira no rio. O plano seguinte é de um quarto cheio de coisas onde Alice brinca com
duas bonecas exatamente como no primeiro plano do filme, uma boneca grande,
sentada, com um livro no colo e uma boneca menor, sentada, com pedras no colo.
Alice pega as pedras do colo da boneca menor e as atira em uma xícara de chá, da
mesma forma que no primeiro plano. O contraste entre estes dois planos é
importante para estabelecer a relação entre o imaginário e o real dentro do filme.
O filme segue com um coelho banco empalhado ganhando vida e escapando
do diorama que estava confinado. Alice vê o coelho se libertando e vai atrás dele,
subindo um morro ao ar livre, a passagem entre o interno e o externo é apenas em
função do corte de planos. Em cima do monte existe uma mesa com uma gaveta. O
coelho entra na gaveta e Alice o segue. A elipse estabelecida entre externo/interno
dos primeiros planos e interno/externo marca a entrada de Alice no mundo da
imaginação. Estas cenas estabelecem o tom surrealista do filme.

4

[…] não cortejam sucesso popular e não procuram “agradar” sua audiência; sua intenção é de perturbar e subverter,
almeijando abaixo da superfície das coisas.
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O filme toma muitas liberdades em relação ao livro. Estão no filme os
capítulos: 1, A queda na toca do Coelho Branco; 2, A Lagoa de Lágrimas; 4, O Coelho
dá um encargo a Bill, mas o Coelho confunde Alice com Mári; 5, Conselhos de uma
Lagarta; 6, Porco e Pimenta, mas o personagem do gato Cheshire é substituído pelo
Coelho Branco; 7, Um chá de loucos; 8, O Campo de Croqué da Rainha de Copas. Os
capítulos 11, Quem Roubou as Tortas?, e 12, O Depoimento de Alice, foram unidos
em uma única cena e a Alice é acusada de ter comido os bolos da rainha. Foram
suprimidos os capítulos: 3, Uma Corrida de comitê e Uma História comprida; 9 A
História da Tartaruga Falsa; 10 A Quadrilha da lagosta.
A cena analisada é a equivalente ao capítulo 4 do livro, O Coelho dá um
encargo a Bill, Mári no filme.
Logo após ter saido da sala de lágrimas Alice, em seu tamanho reduzido,
encontra o Coelho Branco, que está procurando algo em seu barco. O Coelho
confunde Alice com Mári e ordena que vá buscar uma tesoura. Alice a princípio diz
que não é Mári mas vai buscar a tesoura como pedido. Alice atravessa um cenário
de teatro de bonecos e entra em um quarto, onde em cima de uma mesa está uma
construção com blocos de madeira que se assemelham a elementos arquitetônicos.
Alice pressiona uma campainha em um dos pés da mesa e uma escada sai da
gaveta da mesa e permite acesso à casa. Alice entra na casa e, em sua procura pela
tesoura, acha um frasco com um líquido que ela bebe e retorna ao seu tamanho
natural, ficando presa. O Coelho Branco volta para saber porque a demora na busca
pela tesoura. Alice fere a mão do Coelho ao impedi-lo de entrar na casa pela porta. O
Coelho tenta entrar pela janela, com o auxílio de uma escada, Alice o derruba pondo
o braço para fora da janela. O Coelho sobe novamente na escada e, munido com
uma serra, fere Alice, que o derruba novamente e começa a arremessar os blocos
de madeira que compõem a casa.
O Coelho com um apito chama uma carruagem puxada por duas galinhas
com cabeças de crânios de roedores, conduzida por um pequeno pássaro com mãos
e braços e com uma cabeça de crânio de um pequeno símio. Da carruagem saem
vários seres bizarros, um esqueleto de peixe quadrúpede, um crânio de roedor com
o corpo uma vasilha metálica, um crânio de um roedor com pernas e sem corpo,
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entre outros. Um animal com a cabeça de um crânio de roedor, o corpo de um
jacaré empalhado e o final do rabo de um esqueleto de cobra, tenta entrar na casa
pela chaminé e Alice o chuta para fora. A criatura cai no chão e toda a serragem que
estava em seu corpo se espalha pelo chão. O Coelho começa a atirar pedras em
Alice, que se transformam em bolos. Alice come um dos bolos e diminui novamente,
adquirindo a aparência de uma boneca.
Enquanto o Coelho branco e seus amigos estão cuidando do estranho jacaré
Alice escapa. O Coelho percebe Alice e todos vão ao seu encalço. As criaturas
encurralam Alice e a jogam em uma lata com um líquido leitoso. Alice assume seu
tamanho natural mas continua com a aparência de uma boneca. Sem poder se
mexer, porque está presa no corpo de uma boneca, Alice é arrastada e trancada em
um quarto pelo Coelho e as criaturas bizarras.

Análise

As cenas dos filmes são muito semelhantes. As duas cenas tem como
protagonistas personagens inadaptados. Tanto Sid quanto Alice possuem um
problema de convivência. Sid se recolhe em seu quarto e atormenta sua irmã
menor. Alice está brincando sozinha em um quarto cheio de coisas e com animais
empalhados. Os filmes mostram estes personagens como à parte do convívio social
e com comportamentos aberrantes, a prazer de Sid em torturar a irmã e desfigurar
seus brinquedos e a aparente conformidade de Alice com sua solidão.
Os diretores buscaram imbuir seus filmes com estruturas de sentimentos
para se comunicar com o espectador. John Lasseter mistura brinquedos novos,
criados exclusivamente para o filme, com brinquedos antigos; se utiliza de códigos
já conhecidos como Woody rodar sua cabeça 360 graus para aterrorizar Sid,
referência ao filme The Exorcist (O Exorcista, 1973) de William Friedkin. Em diversos
momentos Toy Story recorre a situação de encontrar um brinquedo em um lugar
inesperado, não conseguir lembrar como ele veio parar neste lugar e depois não dar
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importância ao acontecido, fato que todos experienciam em algum momento de
suas vidas. Jan Švankmajer também se utiliza do mesmo expediente, seu filme é
cheio de objetos corriqueiros, brinquedos infantis e instrumentos variados. Quando
vai entrar na gaveta de uma mesa para seguir o Coelho Branco, Alice espeta o dedo
em algo, cuidadosamente ela retira um compasso do fundo da gaveta e observa
como a ponta seca é pontuda, um outro momento que todos já experienciaram,
talvez não com um compasso mas com algo tão pontudo ou cortante quanto.
Também estão presentes em ambas as cenas criaturas amálgamas de
várias outras. Em Toy Story estas criaturas são construções de Sid (figura 2), em

Něco z Alenky as criaturas são manifestações espontâneas (figura 3), porém em
ambas as criaturas fazem ligação com um aspecto mais profundo da psique dos
personagens. Para Sid as criaturas representam sua personalidade perturbada,
para Alice as criaturas representam um aspecto desconhecido de sua imaginação.
Nos dois momentos do filme as criaturas perseguem o personagem humano e
aplicam uma punição.

Figura 2: brinquedos amálgamas de outros brinquedos
Fonte: Toy Story
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Figura 3: criaturas amálgamas
Fonte: Něco z Alenky

Os dois segmentos dos filmes trabalham com crianças inadaptadas para
estabelecer como os personagens se relacionam com a sociedade, estrutura de
sentimento para dialogar com o espectador e criaturas amálgamas para estabelecer
a psicologia dos personagens. Sob estas categorias os filmes parecem semelhantes,
mas quando aplicamos a categoria do autor como produtor os filmes assumem
posições diametralmente opostas.

Toy Story constrói uma narrativa sob a égide do desenvolvedor de produtos
da indústria cultural, com uma lógica reversa. Não há interesse da indústria cultural
em tratar suas propriedades como matéria prima, para serem desmontadas e
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resignificadas, por isto Sid deve ser punido, por este motivo amálgamas são ruins, a
inadaptação às regras é sinal de vilania e a estrutura de sentimento é utilizada para
ratificar um comportamento de zelar pelos objetos da indústria cultural. Toy Story
cumpre uma função específica de domesticar o consumo das propriedades da
indústria cultural, o filme deixa isso claro quando Woody se fala para a câmera,
posicionada no ponto de vista de Sid, se dirigindo à plateia, “Nós brinquedos vemos
tudo. Então brinque direito”.

Něco z Alenky constrói uma narrativa com o intuito de provocar o
espectador. A inadaptação de Alice é uma condição de sua imaginação, que tanto
esta pode ser produto de sua solidão quanto o contrário, imaginação e solidão são
indissociáveis e não existe um julgamento de valor. A todo momento o filme explora
a estrutura de sentimento colocando em cena objetos cotidianos em um tempo
suficiente para serem reconhecidos e em seguida subverter seu uso, gerando um
estranhamento. Enquanto em Toy Story os brinquedos amálgamas atacam Sid por
ser o responsável pela sua situação, em Něco z Alenky as criaturas amálgamas
atacam Alice por ser uma ameaça as suas existências. A intromissão do consciente
no inconsciente é danosa, ela destrói a imaginação.O filme Něco z Alenky estimula o
uso criativo da realidade e sua ressignificação a partir da imaginação e do
inconsciente.
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O cinema cômico d’ Os Trapalhões como instrumento de crítica
sociocultural
Gustavo Batista GREGIO
Universidade Estadual de Maringá - UEM1

Resumo: A produção do riso é uma das importantes facetas de
manifestação do espírito humano. No entanto, a produção fílmica cômica ainda é um
gênero pouco estudado pelos historiadores brasileiros, cujo interesse centra-se
principalmente no gênero dramático, pois inúmeros estudiosos ainda acreditam que
a principal ou única característica desses audiovisuais é fazer rir, entretanto, esse
riso tem a significação de nos explicar comportamentos inseridos no interior de
uma sociedade e suas relações coletivas que, por sua vez, apresentam reproduções
e ressignificações de sentimentos de identificação com determinadas concepções
socioculturais. Nesse sentido, essas obras tornando-se relevantes instrumentos de
crítica de seu tempo, questionando valores e práticas preestabelecidas. Desse
modo, é possível a partir as obras fílmicas e dos personagens Os Trapalhões
compreender como as características adquiridas pela comicidade e sua relação com
a população, constitui uma das formas de decifrar e decodificar códigos sociais e
culturais comuns, principalmente nas décadas de 1970 e 1980 no Brasil.

Palavras-chaves: Cinema, Comédia, Cultura, Sociedade.

A produção do riso

As produções cômicas sejam elas circenses, literárias, teatrais, televisivas
ou fílmicas, apresentam como principal característica e objetivo central causar o riso

1

Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História (PPH/UEM). Orientadora Doutora Sandra de Cássia Araújo
Pelegrini.
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e divertir o leitor ou o espectador. A causa desse riso pode ser ocasionada por
motivos diversos, desde uma piada, um tombo, uma roupa engraçada, uma situação
atrapalhada, personagens inusitados e esquisitos, entre outros. Esses elementos
estimulam e gera no receptor a descontração, diversão, leveza, características que
agradam e atraem a atenção de grande parte da população para essas obras.
Entretanto, ao observarmos uma pessoa se divertindo ou zombando com
esses elementos, ou de vários outros, podemos concluir premeditadamente que
esse indivíduo possa ser uma pessoa pacífica, despreocupada e seu riso demonstre
uma vida sem muitos problemas ou preocupações. Todavia, essa conclusão é
aquela que compreendemos como a mais óbvia e aquilo que se transforma em
evidente é apenas a naturalização de relações sociais. Bakhtin (1987) compreende
que não devemos nos prender apenas ao ato de rir é necessário olharmos para
além dessa ação.

O riso não pode ser uma forma universal de concepção do mundo; ele
pode referir-se apenas a certos fenômenos parciais e parcialmente típicos
da vida social, a fenômenos de caráter negativo; o que é essencial e
importante não pode ser cômico; a história e os homens que a encarnam
(reis, chefes de exército, heróis) não podem ser cômicos; o domínio do
cômico é restrito e especifico (vícios dos indivíduos e da sociedade); não
se pode exprimir na linguagem do riso a verdade primordial sobre o
mundo e o homem [...] (BAKHTIN, 1987, p. 57-58).

Nessa perspectiva, o cômico perde espaço e apenas o tom sério ou
dramático, torna-se adequado. O gênero cômico nas diversas expressões artísticas
como na literatura foi qualificado aos gêneros menores, no qual são descritos a vida
de indivíduos marginalizados ou menos abastados da sociedade, indivíduos comuns.
O riso seria um divertimento ligeiro ou uma espécie de “castigo” que a sociedade
utilizaria para reprimir os seres tidos como inferiores e corrompidos. Se o século
XVI marca o apogeu da História do riso, os séculos seguintes marcam sua
degradação.
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O filosofo inglês Thomas Hobbes2, por exemplo, assinala que não era
através do riso que se fundavam as bases de uma civilização sensata e estável. Em
sua obra Leviatã, afirma que o riso é a marca dos fracos, dos pusilânimes ou
daqueles que sempre têm necessidade de se resguardar, se comparando com os
outros. O riso estaria sempre associado ao orgulho que experimentamos no
momento em que percebemos que somos mais capazes do que alguém e, portanto,
superiores.

O entusiasmo súbito é a paixão que provoca aqueles trejeitos a que se
chama riso. Este é provocado ou por um ato repentino de nós mesmos
que nos diverte, ou pela visão de alguma coisa deformada em outra
pessoa, devido à comparação com a qual subitamente nos aplaudimos a
nós mesmos. Isto acontece mais com aqueles que têm consciência de
menor capacidade em si mesmos, e são obrigados a reparar nas
imperfeições dos outros para poderem continuar sendo a favor de si
próprios. Portanto, um excesso de riso perante os defeitos dos outros é
sinal de pusilanimidade. Porque o que é próprio dos grandes espíritos é
ajudar os outros a evitar o escárnio, e comparar se apenas com os mais
capazes (HOBBES, 1983, p. 36).

Podemos notar que existe nas palavras de Hobbes uma condenação ética
ao riso. A ação ou o ato de rir configura em sua perspectiva uma manifestação
grosseira da superioridade de quem ri, tornando-se um instrumento de poder. O
riso teria a função de constranger e denegrir, uma vez que estabelece a supremacia
de um sujeito que ri, em relação à deformidade ou inferioridade do outro, que seria
o objeto causador do riso.
Entretanto, autores como Minois (2003) compreende que o riso não é mais
que uma manifestação aviltante e que despreza a vaidade e o orgulho dos espíritos
pequenos. Com uma visão global da existência, o riso se transformou em
procedimento intelectual da crítica, instrumento destruidor a serviço da razão.

2

Thomas Hobbes foi um teórico político, matemático e filosofo inglês. Escreveu inúmeras obras, entre elas Leviatã (1651), na
qual a partir de sua ótica, analisa a natureza humana e a necessidade de existirem estruturas sociais e governos fortes e
legítimos.
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Para Rabelais, todo mundo pode rir; para Voltaire, o mundo é risível. Na
Renascença, todos podem rir, com acentos diferentes, por que o riso é
próprio do homem e essência da vida. Na época clássica, muitos não riem
mais. Os responsáveis, as autoridades defendem a ordem, a grandeza, a
imobilidade das instituições, valores e crenças de um mundo, enfim,
civilizado. Essa atitude exige seriedade, já que o riso é o movimento, o
desequilíbrio, o caos. O riso é, portanto, relegado à oposição. Reduzido a
função crítica, de escárnio, de derrisão, de zombaria, ele se torna ácido.
Envelhecendo, o vinho d’Anjou rabelaisiano torna-se vinagre voltairiano.
Isso é, ao mesmo tempo, causa e consequência dos juízos severos que
fazem incidir sobre ele os defensores dos valores estabelecidos.
Degustemos agora o riso novo (MINOIS, 2003, p. 363).

Na ótica de Bergson (1983), existem várias concepções atribuídas ao ato de
rir, contudo, o autor parte para uma visão social do risível, afastando-se de uma
perspectiva estética ou filosófica, distinto das proposições elaboradas por Hobbes,
por exemplo.

O riso deve ser [...] uma espécie de gesto social. Pelo temor que o riso
inspira, reprime as excentricidades, mantém constantemente despertas e
em contato mútuo certas atividades de ordem acessória que correriam o
risco de isolar-se e adormecer; suaviza, enfim, tudo o que puder restar de
rigidez mecânica na superfície do corpo social (BERGSON, 1983, p. 15).

O riso teria como natureza central a indiferença, a insensibilidade e seu
maior inimigo seria a emoção ou o sentimentalismo. Para o autor, ninguém jamais
ri de uma pessoa que inspira piedade ou afeição, e mesmo quando assim agem, os
sentimentos de carinho e benevolência, por exemplo, estariam por algum momento
suspensos.

Talvez não mais se chorasse numa sociedade em que só houvesse puras
inteligências, mas provavelmente se risse; por outro lado, almas
invariavelmente sensíveis, afinadas em uníssono com a vida, numa
sociedade onde tudo se estendesse em ressonância afetiva, nem
conheceriam nem compreenderiam o riso. Tente o leitor, por um
momento, interessar-se por tudo o que se diz e se faz, agindo,

Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

imaginariamente, com os que agem, sentindo com os que sentem,
expandindo ao máximo a solidariedade: verá, como por um passe de
mágica, os objetos mais leves adquirirem peso, e tudo o mais assumir
uma coloração austera. Agora, imagine-se afastado, assistindo à vida
como espectador neutro: muitos dramas se converterão em comédia.
Basta taparmos os ouvidos ao som da música num salão de dança para
que os dançarinos logo pareçam ridículos. Quantas ações humanas
resistiriam a uma prova desse gênero? Não veríamos muitas delas
passarem imediatamente do grave ao divertido se as isolássemos da
música de sentimento que as acompanha? Portanto, o cômico exige algo
como certa anestesia momentânea do coração para produzir todo o seu
efeito. Ele se destina à inteligência pura (BERGSON, 1983, p. 19).

Bergson (1983) sugere uma curiosa associação entre a inteligência e o riso
ou, entre o riso e a razão. Podemos observar que em uma situação por vezes
trágica, homens menos sensíveis e mais racionais demonstram maior facilidade
para rir. Desse modo, como salienta o autor, o riso só acontece se diante de tais
circunstancias eliminarmos momentaneamente as emoções e comoções.
Para o autor, o riso passa a ser compreendido a partir de sua acepção
social, entre indivíduos que fazem parte de um mesmo grupo, com características
comuns entre si. Só se pode rir porque existem outros que assim o fazem, ninguém
ri isolado ou sozinho de uma situação ou de uma pessoa, pois se assim o fizesse,
estaria sendo imprudente. O riso tem a função de reprimir toda e qualquer
excentricidade, uma vez que, o indivíduo excêntrico se isola, não adota as
convenções da sociedade, causando certo estranhamento perante os outros.

Toda rigidez do caráter, do espírito e mesmo do corpo, será, pois, suspeita
à sociedade, por constituir indício possível de uma atividade que
adormece, e também de uma atividade que se isola, tendendo a se afastar
do centro comum em torno do qual a sociedade gravita; em suma, indício
de uma excentricidade. E, no entanto, a sociedade não pode intervir no
caso por uma repressão material, dado que não é atingida de modo
material. Ela está diante de algo que a inquieta, mas a título de sintomas
apenas — simplesmente ameaça, no máximo um gesto. E, portanto, por
um simples gesto ela reagirá. O riso deve ser algo desse gênero: uma
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espécie de gesto social. Pelo temor que o riso inspira, reprime as
excentricidades, mantém constantemente despertas e em contato mútuo
certas atividades de ordem acessória que correriam o risco de isolar-se e
adormecer; suaviza, enfim, tudo o que puder restar de rigidez mecânica
na superfície do corpo social (BERGSON, 1983, p. 27-28).

A essência do riso deve ser procurada no interior da sociedade, pois o
homem ri para corrigir sua rigidez. Esse riso além de um fenômeno social é
também um fenômeno psíquico. O cômico seria provocado pelas falhas humanas,
no qual a partir do riso podemos explicitar e identificar o ridículo no humano, a
transgressão social. Assim, rimos de situações das quais não estamos
emocionalmente envolvidos.
Bergson (1987) observa que certas deformidades físicas têm o poder de
suscitar o riso, nas quais percebemos certos desvios de normalidade ao criarmos
uma caricatura dessas deformidades e não observamos a pessoa que carrega esses
“defeitos”. No entanto, se a distorção produzir algum tipo de comoção ou
sentimentalismo não causará o riso, por isso é necessária à existência de
insensibilidade. É nessa conjuntura que ocorre a diferença entre o drama e a
comédia. O drama se fixa na pessoa e a comédia no vício ou no infortúnio. Em uma
narrativa dramática estamos condicionados a acompanhar as ações dos
personagens, nos aproximando deles, dos seus questionamentos, reflexões e
dramas, não notamos seus vícios, diferente da narrativa cômica.

Veremos que a arte do autor cômico consiste em nos dar a conhecer tão
bem esse vício, e introduzir o espectador a tal ponto na sua intimidade,
que acabemos por obter dele alguns fios dos bonecos que ele maneja;
passamos então também a manejá-los, e uma parte do nosso prazer
advém disso (BERGSON, 1983, p. 27).

O médico neurologista Sigmund Freud em sua obra Os Chistes e sua

relação com o inconsciente, do ano de 1905, também analisa questões envolvendo
situações cômicas e o ato de rir. Para Freud, o riso relaciona-se com o inconsciente,
sendo o riso oposição ao sério, que é remetido ao não sentido (nonsense), ao
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inconsciente. O humor e o riso seriam mecanismos de defesa, na tentativa de
evitarem sentimentos como o desprazer ou a tristeza. “O humor é um meio de obter
prazer apesar dos afetos dolorosos que interferem com ele; atua como um
substitutivo para a geração destes afetos, coloca-se no lugar deles” (FREUD, 1977, p.
126).
Para exemplificar tal posicionamento, Freud utiliza-se da figura de um
condenado à morte que vai ser executado em uma segunda-feira, o autor ao
apresentar toda a situação e o desfecho trágico que está prestes a acontecer,
confere voz ao condenado que comenta: “Bem, a semana está começando
otimamente”. Freud quer evidenciar que esse humor tragicômico é uma fuga que o
indivíduo utilizou-se para não entrar em desespero ou para não demonstrar quão
desespero estava.
Desse modo, a partir dessas abordagens da comicidade, podemos concluir
que o riso pode ser tanto o resultado do prazer quanto do desprazer, de situações
engraçadas ou desconfortáveis, pode ser a expressão da alegria, como expressão
de cinismo ou deboche em relação a determinadas situações ou daquele de quem
se ri. O riso se define como expressão essencialmente humana, expressando o lado
bom ou mau da nossa natureza e, nos dois casos, a ação de rir é o ato final dessa
significação. Entender esta duplicidade do riso é essencial para a compreensão da
farsa e do cômico presente nos Trapalhões.

A comédia d’Os Trapalhões

A comicidade, o farsesco, sempre esteve presente no interior da cultura
popular. O gênero cômico caracterizado de forma mais ampla, mistura elementos
envolvendo a crueldade, desejos de hostilidade, travessura, brincadeira e simpatia.
Para criar essa significação é importante à figura do ator e a maneira como utiliza
seu corpo é central neste tipo de representação, seja em uma obra teatral ou
fílmica, as quais exige um ritmo rápido, habilidade, velocidade no comportamento
humano, características que são elevadas ao extremo pelo cinema.
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Na produção fílmica d’Os Trapalhões, podemos observar que são
incorporadas características da Commedia dell’ arte3, as quais recorria para todos
os sentidos, apoiada no dualismo entre “liberdade e rigor”, “técnica e
improvisação4”. Tais elementos eram relacionados em múltiplos temas, de diversas
fontes, criando enredos “loucos”, os quais eram baseados em quiproquós,
imbróglios, raptos, disfarces e outras peripécias que deixavam o espectador sem
fôlego, ao assistirem uma comédia desenfreada, com invenções burlescas
alucinantes,

intermédios

líricos,

músicas,

danças,

acrobacias,

elementos

distribuídos em um processo dosado, todavia, em um ritmo vertiginoso. A

Commedia dell’ arte mobilizava tudo que pudesse ao mesmo tempo, suscitando o
riso, abrindo as portas do imaginário popular. E essas características estão
presentes nas obras audiovisuais d’Os Trapalhões.
Se nos filmes d’Os Trapalhões os personagens, principalmente de Renato
Aragão (Didi) incorpora o papel do herói atrapalhado, percebemos que essa
caracterização do humorista deve como inspiração na figura do clown e do palhaço
que surgiu na comicidade da Commedia dell’ art e do circo. No início, a figura do

clown era um tipo especial, o camponês grotesco e desajeitado. Depois, surge com
roupas mais sofisticadas em contraponto com outra figura cômica, de roupas
pobres, ingênuo, trapalhão: o palhaço.
Na contemporaneidade, a figura do clown abandonou as roupas luxuosas,
mas conservou a característica de tentar aproveitar-se da ingenuidade de seu

partner através de artimanhas e espertezas, características também imbuídas nos
personagens d’Os Trapalhões, principalmente nas cenas envolvendo Didi e Dedé
(Manfried Santana).
O palhaço, por sua vez, pelos nomes que ostenta, pelas roupas que veste,
pelos gestos, falas e adereços que o caracteriza, sugere a falta de compromisso
A Commedia dell' Arte, tradição de teatro popular que vigorou na Europa durante os séculos XVI e XVII, não somente
influenciou inúmeros dramaturgos e companhias teatrais de renome (como a Comédie Française, herdeira de Molière), nos
mais diferentes países, como também deixou seu lastro naquelas outras companhias teatrais extremamente populares que,
apesar do quase anonimato quanto ao registro histórico nos livros acadêmicos, mantiveram viva, até os nossos dias, a chama
da arte ingênua dos saltimbancos, que pode ser detectada no cinema mudo e suas decorrências (Chaplin, Buster Keaton,
Laurel & Hardy, Os Três Patetas, comédias da Atlântida, Cantinflas), no circo, no cabaré (com Karl Valentin, que influenciou
Bertolt Brecht, em sua fase inicial) e na revista musical (VENDRAMINI, 2001, p. 57).
4
Essas características estão presentes na produção cinematográfica e televisiva dos Trapalhões, nas quais existe toda uma
técnica empregada para realização das cenas, contudo, existe espaço para o improviso dos atores, desde que tais elementos
estejam integrados na narrativa.
3
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com qualquer estilo de vida, instituições ou objetivos, aparecendo como um ser
deslocado, ingênuo, impossível de ser levado a sério. Segundo Ramos (2004), o
palhaço é caracterizado como ambíguo por excelência, adquirindo formas e valores
em situações concretas, seu valor está no descomprometimento, sua aparente
ingenuidade, no entanto, lhe confere o poder de zombar de tudo e de todos, quase
sempre saindo impunemente.
Na filmografia dos Trapalhões a estrutura de partners circenses é mantida,
Didi é o palhaço e Dedé, que geralmente faz dueto com ele, funciona como “escada”
para suas atrapalhadas e cenas cômicas, os dois seriam uma espécie de
transmutação do clown tradicional. Segundo Carrico (2013), um dos grandes triunfos
do “escada”5 é segurar a graça do seu parceiro sem perder a própria comicidade. E
essa difícil tarefa Dedé desempenha com maestria, ao garantir o protagonismo de
Didi, mantendo sua própria graça, sem “roubar” a cena. Sem Dedé, não existe a
comicidade de Didi. E, no caso d’Os Trapalhões, Dedé não faz a “escada” apenas
para um, mas para os três personagens. Quando Didi e Dedé estão em ação em
primeiro plano nas cenas, Zacarias e Mussum compõe outra cena em segundo
plano, em paralelo.

Na dramaturgia trapalhônica, quando o conflito interpõe-se entre os tipos,
ele parte de Didi contra Dedé ou de Didi contra os outros três e nunca se
dá entre Dedé, Mussum e Zacarias. É como se o trio Mussum, Zacarias e
Dedé, mesmo antes da separação do quarteto e a despeito de suas
individualidades e funções dentro da trupe, formasse uma unidade
separada do Didi. Na filmografia e no programa Os Trapalhões, há muitas
cenas individuais do cômico de Sobral, intercaladas a episódios
envolvendo apenas os outros três tipos. Nos planos arquitetados para
vencerem os vilões, diversas são as ocorrências em que Dedé, Mussum e
Zacarias encarregam-se de executar tarefas separados do Didi (CARRICO,
2013, p. 79).

No Brasil, no meio circense, é comum ouvir-se o termo clown em referência àquele palhaço que tem a função de partner, ou
de palhaço secundário. É ele quem opera como contraponto preparatório às piadas e gags do palhaço principal. Ele também é
chamado de escada (BOLOGNESI, 2003, p.62).
5
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Podemos concluir que o quarteto é multifacetado, são simultaneamente
palhaços, malandros, bobos, simplórios, “paus de arara”, ou simplesmente
atrapalhados. Pantano (2007) compreende que para compor a gênese desses
personagens foi necessário à utilização de características pessoais dos intérpretes
na criação de seus tipos de palhaço.

Para se construir uma personagem (palhaço) é necessário levar em conta
as próprias características individuais do artista. Partindo de seus
próprios aspectos subjetivos, o ator desenha a aparência de sua
personagem. Desse modo, dota sua personagem com gostos que lhe são
próprios. Nesse sentido, é praticamente impossível escapar de si mesmo
ao construir uma personagem. Na maioria das vezes, é esse o caminho
trilhado para definir a personalidade da personagem (PANTANO, 2007,
p.52).

As caracterizações dos enredos e dos personagens demonstram um
profundo enraizamento no imaginário da cultura popular brasileira. Mesmo que o
personagem de Renato Aragão seja o centro nas narrativas fílmicas, essa
característica não impede que os outros três comediantes representem com
perfeição os seus “tipos”, marcando os traços específicos de cada um, no caso: o
galã que se julga esperto na composição de Dedé; o malandro e sambista Mussum e
a delicadeza, ingenuidade e “infantilidade” de Zacarias. Essas características
multiplicavam a empatia dos espectadores, até mesmo outros personagens
coadjuvantes que compunham as histórias se tornavam familiares ao público.
Na comicidade d’Os Trapalhões, mesmo que tenham se valido da repetição
de piadas, trocadilhos, tiradas jocosas, gestos e trapalhadas, a corporeidade é o eixo
de sua matriz criadora. Tudo é encenado através da centralidade do corpo dos
atores, que passam a ser considerados representantes de um humor visual, com
pouco texto, sendo a mímica e os gestos rápido preponderantes nas piadas, que
pode oscilar entre o absurdo, o nonsense e a simplicidade. Ao lado de Didi, o
personagem Dedé é o “tipo” que mais utiliza o corpo como alicerce de sua poética
cômica. O texto se torna um acessório. Seu corpo configura um acervo de partituras
premeditadas, ensaiadas e experimentadas inúmeras vezes.
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Os atores cômicos, particularmente, têm uma consciência aguda desta
necessidade de ser antes de tudo um corpo singular. Isto é tão válido para
um Dario Fo de hoje como o foi ontem para um Chaplin ou um Buster
Keaton, e outrora para os atores de farsa franceses ou os comediantes
deli' arte. Sem dúvida, o desenvolvimento do cinema reforçou, no espírito
do público, a noção da importância do físico do ator (ROUBINE, 1987, p. 20).

Na percepção de Roubine (1987), a obra cinematográfica determina uma
gestualidade mais variada e complexa acerca do papel do ator, pois as
possibilidades do cinema (edição, montagem, entre outros) oferece ao corpo do ator
um espaço de representação ilimitado. Não apenas ele poderá fazer o que a
materialidade do palco impede, como também, o que as leis da realidade
impossibilitam como: voar, metamorfosear-se, desaparecer, entre outros. Esses
elementos são reprocessados constantemente nas obras fílmicas d’Os Trapalhões.
Examinado a filmografia do quarteto, além desses elementos supracitados,
encontramos outras séries de repetições, como as referências ao “mé” (bebida
alcoólica) que o personagem Mussum tanto aprecia e a forma especifica que o
personagem tinha para falar, o qual modificava o final das palavras, introduzindo o
“is” como: turmis, bebadis, pontis, senhoris, cacildis, entre outros; no personagem
Zacarias está sempre presente a fragilidade física e a ingenuidade; em Dedé a
postura é sempre mais sábia e no Didi a esperteza, essas características não podem
faltar nos enredos. Esses elementos repetitivos têm como função ritual selar a
relação entre o público e o grupo. Os cômicos interpretam seu ritual e os
espectadores riem.
Cenas envolvendo a sexualidade também são frequentes, as quais sugerem
sempre um duplo sentido, principalmente com relação à homossexualidade, sendo
Dedé a vítima preferida, apesar de o personagem ser mulherengo e bom de briga,
as piadas sempre recaem sobre ele, principalmente as realizadas por Didi.
No filme O Rei e os Trapalhões (STUART, 1980), podemos observar essa
insinuação irônica ao homossexualismo. Didi prende um gênio dentro de uma
garrafa e para soltá-lo pede para ele dar uma balançadinha na poupança (nádegas),
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o gênio requebra o quadril e Didi completa: “O garotão leva jeito. Depois de dois mil
anos não esqueceu”. Essas cenas com duplos sentidos estão presentes em todas as
narrativas fílmicas.
Em Os Trapalhões no Auto da Compadecida (FARIAS, 1987), certamente
está à sequência que mais foge do lado lúdico do grupo. Em uma das cenas, João
Grilo (Renato Aragão) pede para que Xicó (Dedé) enfie algumas moedas “no outro
lado do gato”, para aplicar o popular golpe do “gato que come dinheiro” na tentativa
de vender o animal à mulher do padeiro. Os dois caminham até a casa da fogosa e
sensual esposa do padeiro e começam a retirar as moedas do “fiofó”6 do gato para
que ela se certifique das “qualidades” do animal. Ao final, eles vendem o gato e Xicó
fica com a mulher na casa, insinuando que algo malicioso irá acontecer, enquanto
João Grilo vai para a igreja. Xicó passa algumas horas com a mulher e ao encontrar
novamente João Grilo temos o seguinte diálogo:

João Grilo: Aí seu safado!
Xicó: Você cobrou o preço do gato, eu cobrei o preço do cachorro.
João Grilo: Quantas moedas você conseguiu mete?
Xicó: No gato?
João Grilo: Sim... no gato.
Xicó: No gato, três (FARIAS, 1987).

Podemos perceber a partir dessa sequência, com as gesticulações e os
diálogos, os limites entre a inocência, o nonsense, a ousadia, o grotesco e o cômico.
Entretanto, na maioria dos filmes, as piadas, gestos e diálogos são ingênuos, o
grotesco não ultrapassa certos limites, como observado nessa cena.
Outra característica destacada nessas obras são os disfarces e outras
identidades incorporados pelos personagens. Na Commedia dell’ arte, os atores
também incorporavam outros personagem a partir da utilização de máscaras7 e nas
chanchadas essa troca de identidade era feita a partir dos sósias e dos
6

Expressão utilizada pelo personagem de Renato Aragão.
As máscaras eram feitas de couro molhado e eram fixas num molde, que compunha os mínimos detalhes do rosto. O
ator perdia as possibilidades de expressão facial, pois, em vez de explorar a individualidade, assumia um tipo
conhecido por todos. As máscaras da commedia dell'arte não exprimiam sentimentos como as do teatro chinês ou
japonês, mas tinham um caráter invariável, obedecendo a uma imagem-tipo. Em cima desse tipo, e adaptando-se às
exigências do efeito cômico, o ator improvisava (VENDRAMINI, 2001, p. 63).
7
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travestimentos8. Em alguns dos filmes do grupo, a utilização do disfarce é o ponto
de partida do enredo e da narrativa.
No filme O Cangaceiro Trapalhão (FILHO, 1983), o personagem Severino do
Quixadá (Renato Aragão) ao trocar de roupas e colocar um óculos, se passa pela
figura do capitão Virgulino, transformação essencial para o início das trapalhadas
que ocorrem na cidade, onde o falso capitão é recebido com todas as honrarias.
Segundo Ramos (2004), a humildade inicial do herói transmuta-se em força após a
troca de identidade, força que permanece até o fim na narrativa. Também
observamos o travestismo que ocorre com Zacarias, que aparece vestido de cigana,
atraindo a atenção e o desejo de um tenente.

Fragmento extraído do filme O Cangaceiro Trapalhão. Direção: Daniel Filho, 1983.

Os disfarces nessas obras somam-se a construção dos personagens, os
quais recebem uma nova aparência, podendo assumir também uma nova forma de
atuação. Todos esses elementos são encontrados nas obras fílmicas do grupo Os
Trapalhões. Essas misturas de elementos díspares se adéquam ao chamado “gosto
popular” influenciando na popularidade do quarteto. Essas características repetitivas
inúmeras vezes, podem ser compreendidas dentro da indústria da cultura, pois
8

Exemplo de travestimento é a cena em que Grande Otelo se veste de mulher, no caso, de Julieta, no filme Carnaval no Fogo.
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existe um processo de coerção dentro do processo industrial de fabricação desse
tipo de ficção, cujo objetivo era alcançar o interesse e imaginário do público
infantojuvenil e popular. Eram obras que seguiam um mesmo processo e que
tinham o mesmo objetivo.

Os Trapalhões são a expressão mais bem acabada de um cinema dirigido
ao público infanto-juvenil, quando no Brasil se consolida um mercado
cultural, fruto do desenvolvimento do capitalismo e da industrialização
(LUNARDELLI, 1996, p. 59).

Renato Aragão como idealizador e também figura central nessas obras
conseguiu conciliar personagens carismáticos em um enredo sem muita
complexidade, explorando histórias, situações e figuras nada inéditas, mas que
conseguiram aproximação e familiaridade com os espectadores, criando um cinema
popular de massa.

A construção dos personagens e críticas d’Os Trapalhões

Na produção fílmica d’Os Trapalhões é importante observar não somente os
atributos cômicos dos personagens, mas como através dessa comicidade são
representadas questões socioculturais comuns entre os brasileiros, principalmente
no decorrer das décadas de 1970 e 1980. Esses elementos podem ser examinados
no decorrer das narrativas audiovisuais, entretanto, os quatro principais
protagonistas são a essência dessa representatividade.
A geografia do Brasil é configurada a partir dos atores e dos personagens
aos quais dão vida, o quarteto é oriundo de regiões díspares do país, o principal elo
de identificação entre eles é o fato de serem originários de áreas periféricas.
Didi sempre fez questão de demonstrar que sua origem é nordestina, seja
no sotaque cearense, nas expressões e gírias de sua terra natal ou pela habilidade
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que exibe em cenas nas quais sobe em coqueiros9. O trapalhão cearense aparece
inúmeras vezes, acompanhado de animais ligados à fauna nordestina, como cabras
e bodes. A religiosidade é outra forte característica no personagem, que por vários
momentos apela proteção ao popular beato do Ceará “Padim Ciço” (Padre Cícero) e,
por fim, sua comida predileta, são pratos típicos da região, como o jabá e a farinha.
Manfried Santana (Dedé) é descendente de índios e ciganos, percorreu com
o circo da família o interior do Brasil até se fixarem em São Paulo. Dessa sua
relação com o circo, herdou a graça ancorada no discurso não verbal, a
espontaneidade e a criatividade do pragmatismo. Seu personagem é representado
como o mais corajoso, contudo, apesar de aparente valentia, foge de medo dos
vilões. Assume com orgulho que um dos seus dotes é o de ser audacioso herói e
líder, tática para intimar os algozes, acobertando seu intimo desbrio. O personagem
incorporou características das periferias, em suas técnicas de sedução observamos
que suas gírias são suburbanas. Em suma, Dedé é apresentado como o líder,
atlético, machão, criado no subúrbio das metrópoles, com certa malandragem
metropolitana.
Mauro Faccio Gonçalves (Zacarias), primogênito de onze irmãos, nasceu em
Sete Lagoas, Minas Gerais, em 1934. Cresceu em uma numerosa família de classe
média alta. Foi o único ator do grupo que fez teatro, ficou conhecido pela facilidade
com que conseguia imitar vozes de pessoas e som de animais. Em sua primeira
peça de sucesso Não te conto nada, apresentou pela primeira vez a “risadinha” de
grande sucesso que carregaria por toda sua carreia.
Seu personagem era ingênuo e ressabiado, vindo do interior do país, era a
expressão mais infantil dentro do grupo. Por apresentar características um tanto
afáveis e românticas, acabou por incorporar a anima10 dentro das narrativas. O ator
também atuou em algumas pornochanchadas, como: Tô na Rua, ô, Bicho (ARAÚJO,
9

O ato cômico de subir nos coqueiros representa os catadores de coco do litoral nordestino, como também, os indivíduos que
brincam de subir no pau de sebo nas Festas Juninas espalhadas pelo país.
10
Anima: Arquétipo junguiano que representa o componente feminino na personalidade dos homens e que tem origem nas
experiências herdadas de homem com mulheres. [...] Representa os humores e sentidos irracionais. [...] Assim como Freud,
Jung acreditava que todos os humanos são psicologicamente bissexuais e que possuem tanto um lado masculino quanto um
lado feminino. O lado feminino dos homens tem origem no inconsciente coletivo como um arquétipo, e permanece
extremamente resistente à consciência. Poucos homens se familiarizam com sua anima, porque essa tarefa exige uma
grande coragem [...] Para dominar as projeções da anima, os homens devem superar barreiras intelectuais, mergulhar nos
mais profundos recessos do inconsciente e perceber o lado feminino de sua personalidade (FEIST, 2008, p. 23; 107-109).

Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

1971); O Fraco do Sexo Forte (FIGUEIROA, 1973) e Deu a Loca nas Mulheres
(MACHADO, 1977). Lançou um disco de piadas infantis em 1975. Mas nada se
compara ao trabalho que desenvolveu no quarteto. O personagem era um menino
que não cresceu, o “Peter Pan” mineirinho. Foi o primeiro Trapalhão a morrer,
segundo Lunardelli (1996), seu desfalque confirmou que a empatia e o sucesso com
o público decorria fortemente da diversidade oferecida pelos quatro integrantes.
Zacarias é o único não mulherengo, parece não se interessar por mulheres.
Sua figura ganha alguns traços femininos, às vezes suspira, desmunheca, fala como
mulher, os disfarces femininos são normalmente conferidos a ele, sua indumentária
é sempre a mais colorida e extravagante. Aparece de calças curtas, macacão ou
usando roupas de marinheiro.
No filme Os Três Mosqueteiros Trapalhões (STUART, 1980), em uma das
cenas observamos Dedé, Mussum e Zacarias ajudando a personagem Fernanda
com seu casamento. Durante os diálogos notamos, por exemplo, uma série de
referências à sexualidade de Zacarias:

Dedé: Eu quero ser o padrinho desse casamento.
Mussum: Eu Carrego as aliancis.
Zacaris: E eu o que vou ser?
Mussum: Dama de Companis, oras! (STUART, 1980).

Embora os filmes apresentem algumas características femininas
incorporadas por Zacarias, como o travestimento de mulher, em nenhum momento
as narrativas afirmam que ele seja de fato homossexual. Nenhum dos outros
Trapalhões zombam ou denegrecem o jeito feminino do personagem.
Contudo, não devemos confundir a feminilidade e ingenuidade de Zacarias
como algo passivo ou dócil, apesar de ser o personagem mais meigo, educado e
gentil, em todos os filmes existem momentos em que se torna hostil para lutar
contra seus algozes. Segundo Carrico (2013), Mauro Gonçalves, diferentemente de
seus companheiros, não compôs seu palhaço somente com técnicas corporais,
vestiu uma máscara, acrescentando dentes protuberantes e uma peruca, diferente

Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

do ator na vida real, sendo considerado tecnicamente o mais bem acabado entre os
quatro atores.
Por fim, Antônio Carlos Bernardes Gomes (Mussum) foi criado no morro da
Cachoeirinha, em Lins de Vasconcelos, subúrbio do Rio de Janeiro. Cresceu entre o
morro da Mangueira e as mansões de Copacabana onde sua mãe trabalhava como
cozinheira. Na quadra da favela na Mangueira aprendeu suas primeiras lições de
samba. Entretanto, foi na Força Aérea Brasileira que viu possibilidade de ascensão
social e estabilidade financeira, ficou por oito anos, aprendeu teoria da música e
tornou-se cabo. Fundou com alguns amigos o grupo Os Sete Modernos,
apresentavam-se em clubes, praças, teatros. Mesmo trabalhando como militar,
cantava músicas de protesto contra o regime militar.
O nascimento de Mussum aconteceu no programa de TV Bairro Feliz na
Rede Globo, em 1965. No qual, Grande Otelo teria lhe conferido o apelido. Antônio
Carlos estava na cenografia do programa, como tinha dificuldades em memorizar os
textos, característica que o acompanhou durante toda sua carreira, usava “colas”. No
programa ao tentar se esconder, derrubou um livro do cenário no chão, revelando a
dália escondida, e começou a rir. Sem perder o improviso e aproveitando a situação,
Grande Otelo olhou para ele e falou: “Tá rindo de quê, ô, Mussum11?”. A tirada
despertou o riso geral do auditório.
Quando largou definitivamente o exército, fez inúmeras aparições em
programas de TV, mas em pequenos papéis, entre um programa e outro, foi
convidado para se tornar um dos alunos no programa Escolinha do Professor

Raimundo, atração liderada por Chico Anysio. Do banco da Escolinha foi para a TV
Record, no programa Insociáveis (1972). Passando a atuar na TV e no cinema com
Dedé (amigo de longa data) e Didi, até fecharem o quarteto e formarem Os
Trapalhões na TV Tupi, dois anos depois.
Nos Trapalhões Mussum representa a população negra, é o palhaço negro,
e toda essa identidade envolvendo sua vivencia, vem desde o morro onde nasceu até

11

Mussum é o nome de uma enguia preta e sem escamas, e como Antônio Carlos tinha o cabelo raspado e o rosto sem
nenhuma barba, devido ao trabalho de militar, Grande Otelo se aproveitou dessas características criando o apelido que
acompanharia Mussum pelo resto da vida.
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chegar ao estrelado na televisão e no cinema, são esses elementos que integram a
composição do seu personagem. Ele não esconde sua origem, como também, gosta
de exibir com orgulho os valores positivos atribuídos a sua identidade étnica, como:
força, esperteza, malícia, gingado, dons mediúnicos. Vários dos filmes foram
adaptados para que essas características tivessem espaço.
Na maioria do tempo, Mussum é um personagem pacífico, mas sua fúria
ocorre quando os outros Trapalhões fazem piadas e alusões com sua origem, ao o
compararem com o urubu ou qualquer outro apelido12. Essa indignação do
personagem acerca dessas piadas e injurias, pode representar uma crítica a
sociedade que ainda via o negro de forma pejorativa. Entretanto, sua raiva é rápida,
ele não guarda magoas e não carrega um discurso político ou um engajamento da
causa negra, sua indignação dura o tempo da piada.
Uma de suas grandes paixões é a bebida, ou o “mé” como ele chama,
observamos que ele sempre bebe, mas nunca está bêbado. E isso faz parte da
comicidade, cuja dramaturgia pode ser plausível, mas não verossímil. Mesmo com
essa característica seu personagem nunca teve problemas com a censura do Estado
militar ou com o grande público infantojuvenil que acompanhava o grupo.
O personagem Mussum é uma “mistura” de elementos brasileiros: negro,
pobre, favelado, músico, dançarino, sambista, comilão, alcoólatra, carismático,
simpático, desengonçado, mulherengo, folgado, é o mais risonho dos quatro, um
malandro que vive reclamando da falta de oportunidade, de um sistema social
injusto, mas que não perde as oportunidades deixadas por esse mesmo sistema,
para inserir-se nele.
Certamente foi o Trapalhão mais complexo e contraditório, e talvez o mais
emblemático. Caracterizou um “tipo” brasileiro, inspirando até hoje temas de
baladas, estampando camisetas, broches, objetos decorativos, marca de cerveja.
Essa empatia do público nacional é fruto dessas “misturas”, representada por esses
“tipos” brasileiros que encontramos em um único personagem.

12

Inúmeras vezes em cena, Mussum era chamado por seus parceiros de negão, azulão ou grande pássaro. Era a ocasião para
que ele disparasse um de seus bordões: “É a mãe!”.
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Nesse sentido, a partir dos quatro personagens, é possível concluir que Os
Trapalhões levaram para as telas do cinema temas nacionais, como questões
relacionadas aos problemas socioculturais do país, algumas narrativas fílmicas
como Os Trapalhões e o Mágico de Oroz (SANTANA; LUSTOSA; 1984) vão abordar
temáticas como a seca e a miséria do nordeste brasileiro. Discussões acerca dos
menores abandonados estão presentes no filme Os Vagabundos Trapalhões
(TANKO, 1982), temas ambientais e ecológicos podem ser vistos em O Trapalhão na

Arca de Noé (RANGEL, 1983) que foi filmado no pantanal mato-grossense, e faz
referência a extinção da fauna na região.
Em Os Trapalhões e o Rei do Futebol (MANGA, 1986), o grupo aborda
questões envolvendo o futebol e os “cartolas”, expondo as relações de interesses,
poder e manipulação no meio esportivo, mas, também apresentam elementos da
cultura popular, como o samba e as passistas mulatas. O filme reúne as duas
maiores paixões nacionais: o futebol e o samba, logo a referência e a participação do
“Rei Pelé” reforça ainda maus tais vínculos entre a obra e o espectador. Outras
filmes como: O Cangaceiro Trapalhão (FILHO, 1983) e Os Trapalhões no Auto da

Compadecida (FARIAS, 1987) também estão carregados de significações e questões
que envolvem a realidade nacional. Em entrevista a revista Playboy em outubro de
1984, Renato Aragão comenta essas produções do grupo voltadas a temáticas
nacionais:

Antigamente eu me inspirava mais em história estrangeiras – Ali Babá,
Robin Hood etc. De repente, aquilo começou a me incomodar. Achei que
tinha o dever de usar minha popularidade em benefício da criança,
tratando de assuntos nacionais, até com fundos sociológicos (ARAGÃO,
1984).

Renato Aragão percebeu, mesmo que tardiamente, a função social que o
cinema poderia exercer na sociedade brasileira, pois desde o início da década de
1960, com o Cinema Novo, que inúmeros intelectuais e cineastas, vinham afirmando
que o cinema deveria ser mais que um mero objeto de entretenimento e diversão.
Aragão passou a se adequar as transformações da sociedade brasileira, através de
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suas obras, começou a introduzir de forma realista, tais temáticas. Os comediantes
acionavam de forma eficiente o imaginário popular de massa, os filmes estavam
mais sofisticados esteticamente, fazendo grande sucesso com o público e as
temáticas de cujo sociocultural se faziam cada vez mais presentes nos enredos.

Inseridos numa tradição cinematográfica brasileira afinada com o riso e a
brincadeira, o quarteto bebe numa fonte cultural cuja nascente é ainda
mais remota: o uso do corpo como instrumento para promover o riso,
como fizeram os artistas circenses de todos os tempos. [...] Satirizando e
parodiando clássicos da literatura infanto-juvenil, programas de televisão
e filmes norte-americanos, eles repetem uma história bem-sucedida de
comunicação de massa, experimentada antes, no cinema brasileiro, pelo
ciclo da chanchada e, isoladamente, por Mazzaropi. Os Trapalhões
inscrevem-se, neste sentido, na tradição da cultura popular e também
sofrem do preconceito por ela vivenciado. Juntam a esta tradição um
diálogo intenso com a indústria cultural (LUNARDELI, 1996, p. 14 - 15).

O quarteto cômico a partir da comicidade, do humor e do riso, mostrou aos
espectadores e críticos brasileiros de uma geração que o produto nacional ainda
valia a pena. O grupo tirou a atenção de crianças, jovens e adultos que estavam
acostumados com os grandes sucessos do cinema hollywoodiano para ficarem na
companhia de Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, seja no cinema, como na televisão,
permitindo-lhes explorar a cultura brasileira, revelando um país genuíno, com
inúmeras mazelas sociais e imperfeições que eram difíceis de serem vistas em
outros filmes da época, devido à censura e repressão por parte do Estado, que não
permitia que os filmes explorassem narrativas que questionassem o poder estatal e
a real situação do país.
Desse modo, a partir do mapa geográfico desenhado pelos Trapalhões,
compreendermos que eles têm uma origem, mas não são de lugar nenhum, não
tem emprego, são explorados, marginalizados, vivem a margem da sociedade.
Contudo, esse contexto pode ser apreendido de maneira positiva, pois se os
personagens não têm nada, também não têm nada a perder. Situação que favorece
que os quatro vivenciem constantemente inúmeras aventuras.
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Não havendo onde dormir, serve o banco da praça; na falta de dinheiro
para pagar as contas, pernas para que te quero. Adaptando um conto das
arábias, ou se enfronhando na Serra Pelada, o cenário é sempre de uma
carência que o espectador reconhece. Neste sentido, os filmes são
fortemente decalcados do real e ocupam, no universo do lazer
cinematográfico das classes médias e pobres, o lugar da Chanchada nos
anos 40/50 (LUNARDELLI, 1996, p. 54).

Se o espaço no cinema para os belos e comportados príncipes e as belas e
ingênuas princesas hollywoodianas estava cada vez mais crescendo, o cinema
cômico d’Os Trapalhões vai confrontá-los, apresentando seus heróis ou no caso,
anti-heróis. Agregando características que dialogam com o público nacional.
O quarteto representou o migrante, o malandro, o vagabundo, o sonhador, o
justiceiro, entre tantos outros, mas que não se deixavam abater pelas situações e
contextos menos favoráveis que vivenciavam, encaram tudo com otimismo, humor e
alegria. Certamente está nesse ponto à identificação e afeição com o espectador
brasileiro, que apesar de viverem em uma época conturbada, em que o Estado não
favorecia grandes e positivas mudanças, os poucos momentos de fuga de milhares
de brasileiros eram apreciados através dessas narrativas fílmicas, nas quais, os
indivíduos simples, pobres e semianalfabetos, eram o herói da história.
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Diálogos entre som e imagem:
notas sobre o processo de construção de Jards1
Cristiane da Silveira LIMA
(Universidade Estadual de Maringá)2

Resumo: Dando continuidade a uma pesquisa anterior (LIMA, 2015), neste
trabalho apresentamos uma reflexão sobre a linguagem audiovisual a partir da
análise do documentário Jards (Eryk Rocha, 2012), que acompanha o processo
criativo do compositor e intérprete carioca Jards Macalé, ao longo de duas semanas
de gravações em estúdio. A nossa hipótese é de que, no caso da obra em questão, a
dimensão sonora se faz presente desde a concepção do filme, direcionando
fortemente o modo como são captadas as imagens e como são elaborados seus
procedimentos de montagem. Cotejando a análise de fragmentos do documentário
com entrevistas realizadas com parte da equipe (o diretor Eryk Rocha, o montador
Joaquim Castro e o sound designer Edson Secco), buscaremos explicitar como o
filme realiza um processo complexo – e bastante raro – de elaboração formal,
demandando dos profissionais envolvidos a realização de um trabalho conjunto e
uma escuta aguçada ao manejar seus recursos expressivos, sejam eles sonoros ou
visuais.

Palavras-chaves: Cinema documentário brasileiro; Música; Sound Design;
Montagem; Audiovisual.

As letras das músicas foram nosso norte. Nem sonho nem realidade, o
salto de um estado a outro. E agora fragmentos de passado são lançados
aos nossos olhos. Texturas sonoras e imagéticas numa caixinha de
música sobre um tapete voador.

1

Uma versão preliminar deste trabalho foi apresentada no Seminário de Teoria e Estética do Som no Audiovisual, no XX
Encontro Anual da SOCINE, realizado em Curitiba (PR), em outubro de 2016. A comunicação foi intitulada “Jards: reverberações
entre som e imagem”.
2
Doutora em Comunicação Social pela UFMG e professora do curso de Comunicação e Multimeios da UEM.
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Fragmento do ensaio “Experiência Jards”, de Joaquim Castro.

Apresentação

Neste trabalho desdobramos alguns aspectos relacionados à música em
cena no documentário brasileiro, objeto de nossa investigação em pesquisa anterior
(LIMA, 2015). Interessa-nos particularmente como a música se inscreve no
momento da tomada, mobilizando os corpos dos sujeitos envolvidos no projeto do
filme (os personagens, mas também aqueles que filmam) e como esse encontro
reverbera na escritura fílmica propriamente dita. Tomaremos como objeto empírico
o filme Jards (Eryk Rocha, 2012), que acompanha o processo de gravação de um
álbum do músico carioca Jards Macalé.
A análise que apresentamos aqui – ainda inacabada – buscará conjugar
dois procedimentos metodológicos: um primeiro, que observa de forma detida a
escritura do filme (isto é, como são articulados seus componentes imagéticos e
sonoros); e um segundo, que incorpora informações acerca do processo de
concepção e feitura do documentário, obtidas por meio de entrevistas com parte da
equipe realizadora. Conversamos com o diretor Eryk Rocha3, o montador Joaquim
Castro4 e o sound designer Edson Secco5, a fim de entender mais a fundo de que
maneira a dimensão sonora se faz presente nessa produção (aspecto significativo
quando se trata de registrar o processo de gravação de um disco, de um músico
consagrado). De que maneira o som – e a música, em particular – influencia no
modo como são captadas as imagens ou elaborados os procedimentos de
montagem do filme?
O que se percebe é que o filme resulta de um processo pouco usual de
elaboração formal e que exige dos profissionais envolvidos um trabalho conjunto e
uma escuta aguçada ao manejar seus recursos expressivos. Tudo isso se torna

3

Entrevista realizada por telefone no dia 16 de outubro de 2016.
Entrevista realizada por Hangout no dia 15 de novembro de 2016. Além de montador, Joaquim Castro assina as imagens do
filme (juntamente com o diretor e com o Miguel Vassy, diretor de fotografia) e a edição de som do filme.
5
Entrevista realizada por Skype no dia 04 de novembro de 2016. Edson Secco assina a edição de som do filme (juntamente com
Joaquim Castro), design de som e mixagem.
4
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sensível na imagem, proporcionando ao espectador uma experiência rica e
nuançada, como buscaremos argumentar a seguir.

Sobre a escritura do filme

Ao longo de todo o documentário, acompanhamos Jards Macalé e outros
músicos – Cristóvão Bastos (piano); Jorge Helder (contrabaixo); Jurim Moreira
(bateria); Chacal (percussão); Roberto Marques (trombone), além de convidados
como Thaís Gulin, Adriana Calcanhoto, Luiz Melodia, Ava Rocha, Roberto Frejat,
dentre outros – tocando e gravando as peças que mais tarde farão parte do disco
homônimo “Jards”. Além das músicas sendo tocadas “para valer”, assistimos
também aos erros e acertos durantes as performances, aos ensaios, à afinação dos
instrumentos, momentos entre uma música e outra (quando a música dá lugar ao
silêncio ou a conversas prosaicas). Isso é tomado com a câmera na mão, com pouca
profundidade de campo, muito próxima ao corpo dos músicos e à superfície dos
instrumentos. Isso confere certo calor às imagens, que se tornam de certo modo
“epidérmicas”. Podemos supor que, devido ao caráter fechado e relativamente
“apertado” do estúdio da Biscoito Fino, onde se dão as gravações, músicos e equipe
de filmagem precisaram travar um intenso corpo-a-corpo, o que acaba se
impregnando naquilo que vemos projetado na tela.
Cotejadas às sequências estúdio, vemos e ouvimos materiais de caráter
mais “poético”. Há imagens de arquivo em super 8, tomadas pelo próprio Jards
Macalé, em sua maioria ao ar livre. Assistimos ao músico por corredores, nadando
em uma piscina, além de várias sequências em que se filma o mar. Nesses
segmentos, o músico surge na maior parte do tempo sozinho, com rosto sério e
aparentemente melancólico, enquanto escutamos uma massa sonora composta em
sua maioria de ruídos, que vão se misturando e transformando à medida que o filme
passa. Distinguimos aqui e ali um som específico, como o ruído do mar, mas o
arranjo dado pelo desenho de som não enfatiza o registro em som direto (pelo
menos, não nesses segmentos).
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Assim o filme vai alternando situações no estúdio, mais escuras, fechadas,
com essas outras imagens externas, o que acaba se configurando como um
“respiro” entre as performances musicais. Esses momentos auxiliam na
composição desse retrato em aberto do músico (bastante distinto dos filmes
biográficos mais tradicionais), ao mesmo tempo em que preparam o espectador
para a música que virá logo a seguir. Cabe notar que, embora nesses momentos
poéticos não sejam percebidos instrumentos musicais específicos, melodias ou
harmonias bem definidos, a sonoridade obtida não deixa de ser bastante musical.
Além disso, a montagem não obedece a uma lógica de causa e efeito ou
uma exposição lógica e argumentativa sobre um determinado tema: é notável a
ausência de entrevistas no filme, explicações verbais ou textuais (como legendas ou
cartelas), nenhum plano de caráter “ilustrativo” ou “descritivo” de certo lugar ou
situação. Trata-se mais de uma lógica de fluxos, passagens, atravessamentos,
transições. Como evidencia de saída a sequência de abertura do filme, quando tudo
sugere movimento e passagem. Não por acaso, vemos o músico percorrer
corredores, portas, em trânsito dentro de um carro, antes mesmo de chegarmos ao
estúdio de gravação.
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FIG. 1: Abertura.
Frames do filme Jards (Eryk Rocha, 2012).
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O filme se inicia com uma massa sonora indistinta e grave que vai
aumentando e variando de coloração à medida que as imagens se seguem. O
primeiro plano é do rosto de Jards visto em detalhe e de forma desfocada, com um
brilho próximo aos olhos que sugere se tratar de uma lágrima. Em seguida, um
corredor leva a uma porta aberta, primeiramente em cores, depois um outro
corredor em p&b nos levará a um escritório onde o protagonista se encontra,
finalmente. A essa altura, os sons já se tornam reconhecíveis: ouvimos o ruído de
ondas, o apito de uma embarcação. Jards é visto agora de costas e de chapéu,
andando por um corredor. Mais um corte e estamos diante do mar. A câmera em
movimento apontada em direção ao céu capta o sol por entre as copas das árvores.
Mais um corte e veremos o reflexo das árvores no vidro do carro, onde Jards toma
assento.
Tudo nesse breve preâmbulo sugere as ideias de cor e movimento. O que é
nítido logo dá lugar a algo que não vemos de todo. Tanto no som quanto na imagem,
o que percebemos são passagens, transições. Não há lugar aqui para nenhuma
estabilidade ou fixidez: prevalecem ideias de travessia, mudança. Esta parece ser a
tônica do filme: retratar o trabalho do músico (ou da música) enquanto ele (ela) se
faz, em movimento, acompanhando o fluxo das ações que se sucedem, sem tentar
compor um retrato estável e coerente para o personagem, que buscasse encerrar o
sujeito em uma identidade ou cronologia de vida.
A sequência prossegue por mais alguns planos: o compositor (sempre de
costas) desce um lance de escadas, no escuro; percorre espaços que não
identificamos bem até que enxergamos nitidamente e em detalhe um microfone
posicionado próximo a uma estante de partituras. Um som agudo e contínuo começa
a soar, ressaltando o efeito proporcionado pela luz de teto que ilumina
precariamente o lugar. Só então saberemos se tratar de um estúdio de gravação.
Alguns minutos mais tarde, ouviremos a primeira música do filme: uma
interpretação de Só morto (Burning night), canção registrada no primeiro EP de
Jards, já em 1969. A letra remete-nos a todo tempo ao olhar, à manhã, às diferentes
intensidades de luz (“sol forte”, “sol de morte”, “o dia”, “city lights”, “burning night”),
ao brilho, ao reflexo. À metade da canção, o intérprete começa a cantar forte, no
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limite do grito, produzindo um canto que tende ao gutural, de timbre rascante, que
soa forte na garganta (enquanto o acompanhamento também caminha para um
ritmo mais acelerado, com notas mais curtas, também com dinâmica mais intensa).
Enquanto acompanhamos no filme, bem de perto, a interpretação de Jards
Macalé – tomada com a câmera mão e sem cortes –, a imagem começa a variar em
termos de luz e sombra, claro e escuro, escapando fortemente da dimensão de
registro do corpo que executa a música em cena. A luz estoura, ofusca a face do
protagonista, às vezes permitindo-nos ver apenas o brilho dos seus olhos. Ao final
desta sequência, retornamos às imagens do mar em super 8, agora acompanhadas
por um ruído bem mais brando, contrastando com a sequência anterior, sugerindo
agora uma ideia de calma e tranquilidade. Observa-se durante essa primeira
performance musical que a forma de filmar é fortemente conduzida pela sonoridade
produzida, pela materialidade da canção.

FIG. 2: Burnight night.
Frames do filme Jards (Eryk Rocha, 2012).
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Ao longo do filme, assistimos aos músicos executarem 14 músicas,
apanhadas às vezes em sua integridade ou em longos trechos – o que também
destoa do modo como normalmente a música aparece em documentários mais
tradicionais (quando a música soa pouco e frequentemente em fragmentos bastante
breves). Há uma valorização dessa dimensão de presença da música nesses
momentos, incitando a uma escuta atenta.
Numa outra sequência, assistimos à interpretação da canção Movimento

dos Barcos. Durante alguns minutos, Jards Macalé grava a voz enquanto ouvimos
(de forma acusmática6) os instrumentos que lhe servem de acompanhamento.
Embora se trate de uma performance ao vivo, o áudio que temos acesso está
claramente finalizado. Em um dado momento, o filme começa a mostrar cada um
dos músicos apreciando a gravação que acabaram de fazer. A montagem faz passar
por cada um dos músicos (em silêncio), enquanto o áudio vai sendo mixado de modo
a destacar, a cada vez, o instrumento correspondente (percussão, baixo, piano,
bateria e voz). Ao final, voltamos à performance em som direto, com Macalé
cantando ao microfone.
A sequência é bastante breve, mas possui um efeito intrigante, já que
poucas vezes notamos isso em documentários brasileiros contemporâneos. A
montagem vai dialogando com a mixagem fazendo saltar aos ouvidos do espectador
as camadas de sons que compõem a música, associando-as a um elemento visual
presente na imagem (no caso, o corpo do músico que toca o instrumento
ressaltado). O diretor poderia ter sustentado a música inteira, fazendo apenas variar
as imagens de cobertura. Mas a opção adotada foi a de fazer variar os componentes
sonoros para valorizar, a cada imagem, um aspecto diferente da música executada,
proporcionando ao espectador uma escuta mais nuançada e detalhada, enfim.

6

O termo refere-se a um som que é percebido auditivamente, mas cuja fonte sonora (produtora do som) não é vista.
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FIG. 3: Movimento dos barcos.
Frames do filme Jards (Eryk Rocha, 2012).

Sobre o processo

Em diversas entrevistas concedidas e debates em que participou, Eryk
Rocha afirmou que Jards é um ensaio-poético-musical “que nasce da dança entre a
música e o cinema” (ANTUNES, 2013; ROCHA, 2016). Ao ser indagado sobre tal
afirmação em nossa entrevista, ele explicou que essa relação entre música e
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cinema se dá em diferentes níveis. Num primeiro momento, há uma forte influência
da música no modo como se conduz a câmera (como buscamos argumentar ao
analisar Burning night, mas que se estende aos outros momentos do filme).

E essa relação entre nós, a equipe de cinema, me incluindo aí, com o
Jards e os músicos, era uma dança física, uma inter-vibração entre a
música e o cinema. Estou falando mesmo desse campo da realização do
filme, de estarmos juntos em um espaço, um estúdio, que era um espaço
reduzido. Então era um embate de corpos e uma dança que acontece
entre nós que estávamos realizando o filme, cineastas, eu e a minha
equipe, fotógrafo, som, produção, etc., com o Jards e o restante dos
músicos. A questão então é que virou propriamente uma dança, esse é
um plano.
O outro plano é essa perspectiva que estou falando: a câmera vira quase
um instrumento musical, porque a gente passa a incorporar aquilo, a
gente passa a incorporar aquele momento, aquela música que está ali. Os
instrumentos estão tocando, então a câmera também se torna um
instrumento musical. Ela atravessa aquela musicalidade do espaço e da
cena. O que estou te falando é do ritmo da câmera, do movimento dela, da
luz, das texturas, dos corpos, como essa câmera vai perceber o espaço,
essa música do espaço. É isto: é o encontro do cineasta com o compositor,
com o músico. (ROCHA, 2016).

No entanto, não basta que isso aconteça no momento da tomada: é preciso
que o filme construa isso em sua escritura. Eryk Rocha fala em uma montagem de

fluxo para tentar dar conta dessa maneira como a musicalidade da cena reverbera
na organização dada aos componentes sonoros e imagéticos. Mas sobre essa
presença da música no filme, Rocha apresenta uma nuance que vale a pena
destacar: embora se trate de um documentário que tem como protagonista um
músico e as gravações para um de seus álbuns, o foco do filme não é apenas a
música. Ele afirma:

O que interessa no filme é o intervalo. É a música na íntegra, mas também
o que está entre uma música e outra, o silêncio, o processo de criação, os
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intervalos da criação. Porque são nos intervalos que as coisas acontecem.
Então, o que é esse entre uma música e outra? (ROCHA, 2016)

Joaquim Castro que assina a montagem do filme, também fez parte das
imagens. Ao ser indagado sobre o processo da filmagem, ele afirmou:

Eu me senti como câmera também músico, uma relação de tocar. Eu
estava tocando a câmera… Eles tocando os instrumentos e a gente em
uma relação muito... Não é jazzística, mas é nessa improvisação livre
também. E atento a essas conversas que pra eles são banais, que
geralmente nunca filmam. (CASTRO, 2016)

A equipe faz, portanto, uma analogia entre o aparato cinematográfico e a
forma com que os músicos lidam com seus instrumentos. Há uma dimensão técnica
importante, que é indissociável desses corpos em interação e dos efeitos estéticos
que se pretende alcançar.
Em relação àquelas imagens que não se passam dentro do estúdio, elas
pretendem funcionar como uma espécie de irrupção do dia-a-dia do músico,
configurando “um estado de sonho que emerge desse cotidiano” (ROCHA, 2016).
Edson Secco acrescenta que essas sequências externas de certo modo são uma
metáfora para o estado subjetivo do artista (de um ponto de vista mais profundo,
existencial). Em suas palavras:

essa sonoridade toda aponta para esse caminho, esse lugar interior do
Jards, esses momentos de pausa, a pausa entre um momento de estúdio
e outro momento de estúdio. O filme é basicamente isso, música, pausa e
música. Então essas pausas na verdade elas não são pausas... Não são
momentos estáticos, de ociosidade. Pode até ser um momento de
ociosidade do verbo, mas é um momento de extrema intensidade interior
dele. E de trabalho mesmo. De talvez organizar as ideias e sentir todas
essas ideias que estão atravessando-o, para as músicas e, ao mesmo
tempo em torno dele, onde ele vive, esse cotidiano dele. (SECCO, 2016)
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Do ponto de vista narrativo, essas “pausas” acabam preparando o
espectador para os números musicais que virão logo a seguir. E há momentos em
que isso funciona de tal modo que a música acaba sendo valorizada. Quando
desembocamos na música, ela surge de forma muito poderosa, explica o sound

designer.

Então existe essa condução, de maneira que quando a gente chega na
música, ela se torna o grande catalisador, sabe? O momento de êxtase, o
momento da libertação, de que ele sai de dentro de si. Porque ele está
dentro de si o tempo inteiro. E naquele momento ele sai e explode junto
com os músicos e com a performance e tudo mais. Então é por isso que a
gente percebe que a performance musical é tão poderosa. Exatamente
por conta dessa construção. (SECCO, 2016)

Concordando com a leitura de que o filme não pretender ser uma biografia
do músico, mas um retrato em aberto, Eryk Rocha afirma que não se trata de um
filme sobre o Jards, mas através dele ou com ele. Há a presença física de um corpo
em cena a partir do qual a música reverbera e a dramaturgia do filme se constrói
em torno desse corpo vibrante, em interação com o seu entorno (e com a música
que aí tem lugar). “Eu acho que a montagem do filme está o tempo todo pulsando
nessas forças, entre uma concretude, uma fisicalidade, e alguma coisa que
desmancha...” (ROCHA, 2016).
É preciso ter em mente que as gravações deram origem ao CD homônimo
ao filme, mas o documentário buscou construir uma sonoridade própria. Seria
enganoso acreditar que o filme se configura apenas como uma “compilação” de
belas performances musicais. Como passar de uma canção a outra? Cada canção
funciona como uma espécie de bloco de afetos e sensações: elas têm sua
singularidade, que é melódica, harmônica, tímbrica, mas também textual. As letras
de cada canção demarcam lugares distintos, assim como a presença renovada dos
vários convidados. Para cada música, Miguel Vassy (o diretor de fotografia) preparou
uma luz específica.
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E aí como ter a atenção na letra, como deixar respirar para entrar a
próxima música? Essas eram muitas das dificuldades. Então todos esses
intervalos, para você “zerar” de uma música e poder entrar em outro
universo, outro convidado, acho que o grande desafio era realmente a
costura dessa trama. Porque o filme é quase o tempo inteiro musical, mas
ele tem uma estrutura que cria uma costura para um lugar poético fora da
música. Por mais que seja muito musical, ele tem essa subjetividade
ainda musical, mas de ruídos, sensações com o Jards. (CASTRO, 2016).

Ressaltamos ainda que o filme conjuga materiais bastante heterogêneos,
tanto do ponto de vista imagético, quanto sonoro. Há imagens digitais
monocromáticas e em cores, além dos arquivos em super 8. Além do som direto
(havia uma lapela permanente no protagonista e a microfonação ambiente), a equipe
teve acesso a todo o material produzido para o disco (com seus inúmeros takes e
canais), além da gravação de um poema do Hélio Oiticica (intitulado “Macau”, que é o
apelido de Macalé). Edson Secco chegou a afirmar que esse foi um dos filmes mais
complexos que ele já fez.
Nesse sentido, não seria exagero afirmar que o som desempenha um papel
muito importante no filme. E isso não apenas por se tratar de um documentário
sobre música. O que a equipe demonstra em seus relatos é que há uma concepção
mesmo de cinema que faz com que a dimensão sonora ganhe igual relevância que a
dimensão imagética.

(...) vai ser bem abstrato isso que eu vou dizer, mas eu acho que existe
uma parcela da imagem que é sonora e existe uma parcela do som que é
imagética. Então esse cruzamento entre os dois, esse momento que os
dois cruzam a fronteira, ele é muito importante, exatamente pra gente
criar. Como o Miguel, por exemplo, que é um fotógrafo incrível, super
sensível e extremamente atento ao som, já trabalhamos em Transeunte,
já trabalhamos no Jards e ele é um cara extremamente atento ao som.
Então eu acho que é essa parcela sonora da imagem que está ali
construindo a imagem através da interferência sonora. Ao mesmo tempo,
eu estou construindo o som através da interferência imagética. Então tem
esse campo, o yin-yang se cruzando. Então isso é muito importante,
porque realmente se não houvesse esse elemento, essa propriedade na
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imagem do Miguel em alguns momentos, o som poderia não ter espaço.
Eu acho que o som (...) pode se tornar simplesmente um ruído no meio do
filme quando não há integração, quando não existe essa propriedade
sonora na imagem ou vice-versa, quando não existe essa propriedade
imagética no som. Quando isso se coloca no filme de uma maneira
arbitrária, se torna um ruído, se torna uma coisa que realmente não faz
parte do filme, consegue entender? Não comporta. Então tem que haver
uma harmonia nesses dois campos. Para mim, de fato, não existe isso de
“imagem é principal”. Existe historicamente um interesse e um privilégio
da imagem por uma questão histórico-cinematográfica mesmo, mas
enfim, não existe filme sem som, mesmo no cinema mudo. No cinema
mudo existiu, não é? Então não existe isso da imagem ser principal sobre
o som, só existem filmes. Cinema é feito de imagem e som e não são duas
coisas independentes, mas podem funcionar independentemente criando
uma terceira coisa. Mas eu acho que existe o campo de interação entre as
duas e esse campo de interação, eu não estou falando de um campo de
interação técnico, é um campo de interação estético mesmo, onde uma
coisa se torna a outra. Eu acho isso o mais poderoso do cinema, explorar
isso. (SECCO, 2016)

Joaquim Castro utiliza outros termos, mas parece concordar com o que o

sound designer afirmou:

Eu não estou montando imagens, eu estou fazendo audiovisual. A hora da
montagem é audiovisual. Então eu vou buscar ruído que nem louco,
entendeu? Tudo isso são as tintas, são as cores do montador, eu não fico
só na questão da imagem. Para mim toda a intensidade e a profundidade
está no som mesmo. Então o som é protagonista na minha montagem.
(CASTRO, 2016).

Observa-se, portanto, que há uma afinidade de pensamento entre os
membros da equipe entrevistados. Esse parece ser um diferencial deste filme e
desta equipe específica, já que nem sempre há essa atenção à dimensão sonora e
esse diálogo profícuo e permanente entre os diversos integrantes. Não é por acaso
que eles assinam mais de uma função dentro do documentário. Ressaltamos ainda
que essa relação se estende por outros filmes: Edson Secco trabalhou em
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Transeunte (2010) e Cinema Novo (2016), ambos dirigidos por Eryk Rocha, além de
ter feito sound design e mixagem do filme Dominguinhos (dirigido por Joaquim
Castro, Mariana Aydar e Eduardo Nazarian). Secco e Castro também trabalharam
juntos em Terras (Maya Da Rin, 2009). Edson Secco é também músico e, assim como
Joaquim Castro, também teve experiências profissionais importantes em produções
teatrais. Já o montador trabalhou em outros filmes sobre música além de

Dominguinhos, como é o caso de Olho Nu (Joel Pizzini, 2012), uma cinebiografia de
Ney Matogrosso e também O piano que conversa (Marcelo Machado, 2016), entorno
do pianista Benjamin Taubkin. Sobre Eryk Rocha, não é demais lembrar que sua
formação é em montagem e que além de filho de Glauber Rocha e Paula Gaitán, tem
como irmã a montadora e cantora Ava Rocha.

Cada equipe, cada processo é um processo diferente. Cada filme é muito
particular. A minha montagem, ela não vai imperar sobre o personagem.
Ela não tem uma característica que todos os personagens vão ser a
mesma coisa. Eu parto do princípio de que a matéria prima que vai
gerando a escultura. Claro que às vezes tem ambiências nos rostos que aí
vão criando o filme em si, mas cada matéria prima é diferente por si só.
Você tem que saber olhar essas matérias diferentes. Está muito ligado
com o personagem. Durante quatro meses de montagem, durante toda a
construção do filme, a gente vai conversando sobre o som, sobre as
possibilidades da finalização, o que fazer em cada cena, a gente vai
descobrindo junto para quando chegar a hora de passar essa bola para o
Edson, a gente vai ter uma conversa, eu, Eryk e o Edson sobre onde
especializar, tudo isso. O diretor vira o grande interlocutor das ideias que
foram criadas na montagem. Eu tenho uma relação com o Edson grande,
então a gente conversa diretamente. Mas como montador, o ideal para
mim seria o seguinte: termina a montagem e o montador precisa
participar da finalização dos filmes. Tanto da questão de imagem quanto
das finalizações de som. Claro, depende de que montador, eu acho... Acho
que os montadores que são muito ligados à questão sonora e que têm um
rigor muito grande e que já vão construindo a cor durante o processo do
filme, da montagem… Eu acho que é fundamental eles participarem da
finalização. Mas o que acontece é que não tem orçamento para o
montador acompanhar a finalização de imagem e de som junto com o
diretor. (...) (CASTRO, 2016)
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Embora os recursos financeiros nem sempre permitam ao montador
acompanhar as etapas posteriores de finalização do filme (assim como o sound

designer nem sempre pode acompanhar as filmagens e a captação de sons), no
caso do filme em questão, isso pode ser contornado primeiramente graças à figura
do diretor – que além de ser montador é também um diretor particularmente
sensível ao som –, que pôde acompanhar todas as etapas do processo e, em
segundo, a essa equipe incrivelmente musical e em constante interação.

Considerações finais

Jards é, no mínimo, um filme intrigante. Mesmo um espectador que não
conheça vida e obra de Jards Macalé poderia ter uma experiência intensa com a sua
música por meio do filme. Este é a nosso ver, o seu grande mérito, quando
comparado a grande parte dos documentários sobre músicos. Não é difícil notar a
atenção que o filme dá à música, sem no entanto se restringir a ela. Como relataram
os entrevistados, havia todo um interesse do filme de criar brechas, espaços de
sonho ou de abstração que nos remetesse ao estado subjetivo do músico.
Porém, ressaltamos que o filme recebeu críticas bastante severas,
publicadas em sites especializados como a Revista Cinética e o portal Críticos
(GOMES, 2012; CYRÍACO, 2013). Embora não tenhamos a intenção de rebater tais
apontamentos, nosso trabalho aqui buscou oferecer um modesto contraponto, a fim
nuançar e complexificar o debate já iniciado.
É preciso ter em mente que conversar com a equipe nos permitiu entender
determinados processos e obter informações dos bastidores que não teríamos
acesso de outra forma. Elas nos esclarecem sobre os porquês de certas escolhas e
nos dão pistas sobre como conduzir outros processos, outros filmes. Contudo,
acreditamos que o documentário “fala por si” e que cada espectador poderá
interpretá-lo a sua maneira, a despeito do que pretendiam seus realizadores. Em
nossa leitura, a análise fílmica permanece sendo o principal instrumento para
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compreendermos o funcionamento da escritura áudio-visual e daquilo que ela
proporciona ao espectador.

Jards é um documentário que realiza um processo complexo e pouco usual
de elaboração formal, demandando dos profissionais envolvidos a realização de um
trabalho conjunto e uma escuta atenta ao manejar seus recursos expressivos.
“Pensar e montar, imagina-som, imaginação”, escreveu o montador Joaquim
Castro, no mesmo ensaio que nos serviu para a epígrafe7. Que este trabalho possa
inspirar realizadores e pesquisadores a investigarem outras possibilidades de
articulação entre som e imagem, dando maior atenção ao potencial de invenção do
documentário, além de instigar novas práticas, mais abertas ao diálogo e à escuta.
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Crise e solidão no cinema contemporâneo brasileiro: uma análise dos
filmes O som ao Redor e ExIsto
Maria Cristina MENDES
(DEARTES /UEPG)1

Resumo:

O

artigo

busca

identificar

características

do

cinema

contemporâneo brasileiro através da análise comparativa dos filmes O som ao

Redor (Kleber Mendonça filho, 2013) e ExIsto (Cao Guimarães, 2010). O conceito de
contemporaneidade tem base em Giorgio Agamben, a relação entre ideologia e
cotidiano se estrutura em Mikhail Bakhtin e a abordagem das transformações
perceptivas apóia-se nos conceitos de Henry Bergson. O primeiro filme trata de
relações familiares e o segundo narra a fictícia vinda de Descartes para o Brasil
durante a colonização holandesa em Pernambuco. Apesar das diferenças, ambos
enfatizam a banalidade da vida cotidiana e evidenciam a preocupação com questões
sociais e políticas nacionais. Uma nova espécie de solidão parece emergir destes
filmes, nos quais a crise do pensamento cartesiano é ratificada.

Palavras-chave: Cinema brasileiro contemporâneo, O som ao Redor, ExIsto.

Não são os conteúdos que importam: são os modos, os processos, as
formas que são sociais. E políticos, portanto.
Paulo Leminski

Perceber características e compreender questões levantadas acerca do
tempo presente é uma das tarefas de quem investiga a contemporaneidade e para
tanto se faz necessário um esforço duplo: estar no presente e ao mesmo tempo
conseguir se afastar dele para que as análises de sua problemática possam ser
mais precisas.
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Para Giorgio Agamben, é a relação de aderência e distanciamento em
relação ao tempo, com sua dissociação e anacronismo, que define o olhar sobre o
contemporâneo (2009, p.59). Ao estabelecer um paralelismo entre poesia e
contemporaneidade, ele postula que é mais importante prestar atenção na
escuridão de seu tempo do que perceber suas luzes.

Perceber no escuro do presente esta luz que procura nos alcançar e não
pode fazê-lo, isso significa ser contemporâneo. [...] E por isso ser
contemporâneo é uma questão de coragem: porque significa ser capaz
não apenas de manter fixo o olhar no escuro da época, mas também de
perceber neste escuro uma luz que, dirigida para nós, distancia-se
infinitamente de nós. Ou ainda: ser pontual num compromisso ao qual se
pode apenas faltar. (id. ibid., p.65)

A proximidade com a origem das coisas, segundo ele, pulsa no presente e o
compromisso secreto entre arcaico e moderno é um elemento necessário para se
compreender melhor as questões atuais. Estabelecer relações entre os diferentes
tempos históricos que se dividem e se relacionam de modo especial é um fator
essencial para se desvendar algumas características do período contemporâneo,
pois a percepção do lugar de determinadas fraturas temporais possibilita o encontro
entre os tempos e as gerações. A prática de se olhar o passado para encontrar nele
uma relação com o presente independe da vontade do sujeito contemporâneo,
portanto a citação se torna uma exigência que busca solucionar uma necessidade a
qual ele não pode responder (id. ibid., p.72).
Evidenciar questões da contemporaneidade que sejam relevantes em duas
produções cinematográficas nacionais desta última década é o que se busca neste
artigo. A presença de lacunas pode ser percebida em ambos os filmes e seus
silêncios são plenos de conteúdo. As subversões cronotópicas são potencializadas
nas imagens e nos sons e a lentidão das cenas determina um tempo sem pressa,
mais adequado aos moldes de cotidianos que se afastam de acontecimentos
grandiloqüentes. Os efeitos de sentido confluem para potencializar um sentimento
de solidão e apontam em direção à impossibilidade de efetiva atuação no meio
circundante.
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O Som ao Redor (2013) é o primeiro longa metragem de ficção cujo roteiro e
direção são de Kleber Mendonça Filho, jornalista e crítico de cinema. Antes dele o
autor, responsável pelo setor de cinema da Fundação Joaquim Nabuco no Recife e
redator de cinema para vários periódicos, havia realizado o documentário Crítico
(2008) que aborda questões sobre a produção cinematográfica. O Som ao Redor foi
apontado pelo jornal New York Times como um dos melhores filmes realizados no
ano de 2012.

ExIsto (2010) é o primeiro longa metragem de ficção realizado por Cao
Guimarães, artista plástico e cineasta mineiro. A Alma do Osso (2004), Andarilho
(2007) e o Homem das Multidões (2013), são longas metragens dirigidos por ele e
compõem sua trilogia da solidão. Os dois primeiros são documentários e o terceiro é
uma adaptação do conto homônimo de Edgar Alan Poe. ExIsto é uma livre adaptação
do romance Catatau de Paulo Leminski e foi realizado à convite do Instituto Itaú
Cultural.
As analogias que podem ser estabelecidas entre os dois filmes se
apresentam de forma sutil e intrigante, pois entre ambos predominam as
diferenças. Numa abordagem superficial trata-se de obras de diretores cuja
formação tem bases em faculdades de jornalismo; outro ponto em comum concerne
à localização da trama, pois ambas tem seu desenrolar em terras pernambucanas.
A partir destas básicas constatações, as diferenças são marcantes e as
semelhanças só podem ser retomadas no que tange a especificidades da linguagem
fílmica e seus respectivos modos de apresentação de questões contemporâneas.
As imagens em close são abundantes nos dois filmes e os enquadramentos
dos primeiros planos são realizados de modo a priorizar linhas horizontais e
verticais; as diagonais, que imprimem profundidade e movimento às formas, estão
presentes nos espaços abertos da paisagem ou criam uma espécie de
enclausuramento quando nos espaços fechados das residências.

A banalidade em O Som ao Redor
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O filme de Mendonça Filho trata de questões prosaicas, cotidianos
familiares: descendentes de uma rica família nordestina moram na mesma rua e
seus problemas de relacionamento são evidenciados ao longo do filme. Quando uma
equipe se propõe a fazer a segurança da região, a trama se torna mais complexa e a
expectativa de que algo aconteça é potencializada. Mas o filme se constrói nos
pequenos acontecimentos, nos quase nada que são trazidos ao público. Se as cenas
conduzem à espera de que algo extraordinário possa suceder, esta espera não se
cumpre até o final do filme, de modo sutil e também sem promover grandes
emoções: o assassinato do dono do engenho, patriarca da família é apenas indicado,
o que impossibilita a exaltação dos sentimentos do observador. Tudo é organizado
sem sobressaltos, na contramão de um cinema hegemônico que se nutre da
sequência de acontecimentos previsíveis. Em O som ao Redor o que se espera
acontecer, nunca acontece: o cachorro é envenenado, mas não morre; um casal
invade uma casa para namorar e não é descoberto. Esta espécie de ordem do dia a
dia sem acontecimentos marcantes prevalece e aponta a monotonia da vida e sua
aceitação. Distante de ideias de mudanças ou conquistas, cada uma das
personagens se deixa levar por seu cotidiano de poucas ambições, na esteira de um
passado que engendrou situações da qual não se conhece um modo de escapar.
Para Bakhtin:

Os sistemas ideológicos constituídos da moral social, da ciência, da arte e
da religião cristalizam-se a partir da ideologia do cotidiano, exercem por
sua vez sobre esta, em retorno, uma forte influência e dão assim
normalmente o tom a esta ideologia. Mas ao mesmo tempo, esses
produtos ideológicos constituídos conservam constantemente um elo
orgânico vivo com a ideologia do cotidiano; alimentam-se de sua seiva,
pois, fora dela, morrem, assim como morrem, por exemplo, a obra
literária acabada ou a idéia cognitiva se não são submetidas a uma
avaliação crítica viva (BAKHTIN, 2010, p. 122).

Retirar os diversos cotidianos de seu caráter de pouca relevância e
potencializar seu valor é uma das questões que emergem nos dois filmes
analisados. Enfatizar os acontecimentos aos quais se costuma atribuir pouco sentido
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é uma das questões presentes no filme de Mendonça Filho; a abordagem do
pequeno e do que poderia ser considerado pouco significativo é um fator
determinante para a constituição da narrativa fílmica.
Uma parcela significativa do filme acontece em interiores de residências, e
mesmo a equipe de segurança que trabalha na rua arma uma barraca para se
proteger das variações atmosféricas. Esta ênfase na vida em espaços fechados não
deixa de revelar um sentido específico. Para Muniz Sodré:

A casa não é um simples alojamento ou habitat, mas sempre um lugar
simbólico. No diagnóstico psicológico e psicossocial, ela é vista como
reprodutora do corpo material ou mental, uma vez que sugere um corpo
vivo, com suas demandas de intimidade e tranquilidade, integrando a
representação de si mesmo feita pelo indivíduo (SODRÉ, 2001, p. 159).

Esta espécie de intimidade e tranquilidade, em O som ao Redor,
transformam-se numa espécie de apologia da banalidade, pois são os elementos
triviais e corriqueiros da vida que constroem a narrativa fílmica.

A crise cartesiana em ExIsto

ExIsto trata da fictícia vinda de René Descartes ao Brasil no período da
colonização holandesa liderada por Maurício de Nassau. Diante do calor dos trópicos
ele desconstrói, pouco a pouco, a lógica cartesiana. O filme se atém à imagem do
filósofo e às suas reflexões acerca do se apresenta em seu entorno; na floresta ele
se detém o olhar sobre estranhos animais; em Recife observa as pessoas e por elas
é observado, em Brasília percebe a impossibilidade de compreender este mundo
através da razão; e na praia, no final do filme, Descartes renasce para um novo
modo de vida. Durante todo o filme ele não conversa com ninguém e as falas,
extraídas do livro de Leminski, preservam seu caráter reflexivo também no filme.
Descartes pensa e na ausência de possíveis interlocutores é com a câmera, e por
extensão, com o espectador, que o personagem interpretado por João Miguel
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estabelece o maior diálogo e revela as transformações geradas em seu cotidiano
tropical. De acordo com Bakhtin, os momentos de crise são transformadores e se
relacionam às subversões cronotópicas:

Sobre a base da metamorfose se cria o tipo de representação da
totalidade da vida humana em seus momentos cruciais e de crise mais
importantes, quando o homem se torna diferente. Apresentam-se
imagens distintas – incluindo radicalmente distintas – de um mesmo
homem, nele unidas como épocas e etapas diferentes de sua trajetória
vital. Aqui não há desenvolvimento no sentido exato da palavra, senão
2

crise e renascimento (BAKHTIN, 1996, p. 305).

A crise da filosofia cartesiana não deixa de ser uma das questões mais
relevantes para o pensamento contemporâneo e o abandono da hegemonia da razão
é um dos elementos em destaque nas pesquisas acerca de características
específicas do tempo presente.
Descartes passa a maior parte do tempo em espaços a céu aberto e em
contato com a natureza. É na observação do rio, do mar e da floresta que se instala
sua crise acerca da verdade universal. São os movimentos de câmera que denotam
a metamorfose de suas percepções, na medida em que deixam de se ocupar da
beleza da paisagem tropical e se aproximam do rosto da personagem.

Percepção e solidão contemporâneas

Ao tentar evidenciar características do cinema nacional contemporâneo,
deve-se levar em conta que:

Nossas teorias da percepção estão inteiramente viciadas pela ideia de
que, se um certo dispositivo produz, em um momento dado, a ilusão de
2Sobre

la base de la metamorfosis se crea el tipo de representación de la totalidade de la vida humana em sus momentos
cruciales y de crisis más importantes, cuando el hombre se hace diferente . Se dan imágenes distintas – incluso radicalmente
distintas – de un mesmo hombre, unidas em él como épocas y etapas diferentes de su trayectória vital. Aquí no hay desarrollo
en el sentido exacto de la palabra, sino crisis y renacimiento.
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uma certa percepção, ele sempre foi capaz de produzir esta própria
percepção (BERGSON, 2011, p.252).

Indaga-se, então, qual seria a ordem de percepção que emana dos dois
filmes e que forma de mutação ela pode estar sofrendo no mundo atual. A solidão
das personagens, nos dois filmes, é um elemento cuja presença é acentuada, e este
parece ser um fator que demanda maiores investigações.

O som ao Redor evidencia cotidianos que se constroem sobre a égide da
melancolia e os acontecimentos que integram a narrativa parecem pouco
adequados para promover alterações radicais nas vidas dos personagens: diálogos
abordam questões corriqueiras, romances se desfazem sem dramas aparentes e
relações afetivas seguem seu curso sem expectativas de acontecimentos que as
possam renovar. A solidão que rege a vida não deixa de ser evidenciada até mesmo
nas relações entre mãe e filhos. Parece existir um vazio dentro de cada uma destas
pessoas, um vazio que não pode ser superado pois é parte constitutiva da existência
humana. A impossibilidade de comunhão com o outro é um dos componentes da
vida contemporânea: conviver com a solidão sem a possibilidade de almejar o seu
fim.
A solidão em ExIsto é mais radical: Descartes está sozinho em sua busca da
verdade, do conhecimento e da razão. E o mundo que a ele se apresenta se distancia
cada vez mais da possibilidade de ser desvendado pelos caminhos da lógica
racional. Enquanto no filme de Mendonça Filho os personagens parecem não se dar
conta da solidão que os envolve, ou pelo menos não se pode tomar este dado como
um efetivo problema da narrativa, no filme de Cao Guimarães a solidão é deliberada,
é um dado fundamental para se compreender o universo cartesiano. É uma espécie
de solidão ontológica, exacerbada pela espera de Artiscewski, o amigo de Descartes
que nunca chega para dar explicações ao filósofo acerca deste novo mundo que ele
passa a habitar.
Esta espécie de desconexão que permeia a vida dos personagens e a forma
através da qual ela é tratada nos filmes, parece se adequar a um novo modelo de
solidão. Nos filmes do cinema clássico a solidão costuma ser superada através do
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encontro afetivo ou percebida no personagem cuja tragédia de vida se torna
paradigmática. Nos dois filmes abordados neste artigo, a solidão integra a vida
cotidiana como um fato dado e não como algo que deva ser superado; e mesmo que
no final de ExIsto haja o surgimento de uma espécie de grande mãe a acalentar
Descartes, ela parece potencializar ainda mais os diversos tipos de solidões
passíveis de se perceber na contemporaneidade.

O cinema e a política nacional

Os dois filmes apresentam metáforas que se relacionam ao panorama
político nacional: se O Som ao Redor aborda problemas sociais que antecedem a
grande crise nacional e trata a violência de um modo latente, a passagem de
Descartes por Brasília em ExIsto evidentemente remete à visada do diretor sobre a
capital do país, em cenas cuja proximidade com imagens da Escola Metafísica
italiana parecem anunciar um tempo pós-apocalíptico.
O primeiro se estrutura em uma vingança por longo tempo planejada, a
qual só vai ser revelada no final com o assassinato do patriarca, cujos dias de glória
claramente pertencem ao passado. Até sua morte, nos minutos finais do filme, ele
mantém poderes típicos do coronelismo nordestino e muito embora seu poder
sobre a família seja explícito, uma espécie de decadência pode ser percebida tanto
na decoração das residências quanto nas ocupações profissionais adotadas por
seus descendentes.
O segundo mostra Brasília através de uma luz excessiva que se projeta nas
imagens quase estáticas, fragmentos da arquitetura da cidade entram e saem de
foco assim como a imagem do filósofo: Descartes não consegue ver com nitidez,
entorpecido pelo fumo de ervas tropicais, seu pensamento é confuso. Ele afirma:
“este mundo é o lugar do desvario, a justa razão aqui delira” (LEMINSKI, 2004, p.20).
Imagem e texto se unem para intensificar os efeitos de sentido. Os cortes secos nas
mudanças das imagens se assemelham à projeção de uma sequência de fotografias
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e estes arranjos estéticos, orquestrados pela trilha sonora do grupo “O Grivo”,
apontam para uma espécie de transcendência, cuja ordem não é a do entendimento.
A cidade vazia, devorada pelo branco da luz solar, suscita um questionamento sobre
sua própria existência. Seu desaparecer no branco não deixa de estar imbuído de
conotações políticas.
Em ambos os filmes parece não existir uma perspectiva de mudanças
positivas, um ponto de fuga para que um projeto de vida possa ser elaborado. Os
eventos se sucedem de modo que os personagens não tenham poder de ação; mais
do que intervir sobre seu entorno, observam ou são conduzidos pelos
acontecimentos sem que uma efetiva ação transformadora possa se originar. Esta
passividade, espécie de aceitação da vida assim como ela se apresenta, parece ser
uma das características de um cinema contemporâneo em suas conexões com as
questões nacionais, cujas forças parecem exauridas pelo esforço de se atingir um
padrão de justiça social, o qual se mostra cada vez mais comprometido.
Se nos cotidianos abordados em O Som ao Redor os diversos tipos de
extratos sociais são tratados sob o mesmo enfoque, o cotidiano de Descartes no
Brasil não deixa de se pautar em banalidades, em situações que são vivenciadas de
um modo trivial: a tranquilidade com a qual Descartes observa a vida nos trópicos
não deixa transparecer nenhuma exaltação sentimental e a evidencia da
desconstrução de seu método de analisar o mundo é tratada como uma espécie de
mal estar, gerado na constatação de uma crise da qual não se pode vislumbrar a
solução.
No final de ExIsto, Descartes está nos braços de uma mulher negra dentro
do mar. Esta espécie de renascimento do filósofo, não deixa de ser uma metáfora
acerca da imortalidade de seu pensamento na cultura euro-ocidental. Se a busca de
uma ordem lógica ou ainda de uma organização que dê conta de se compreender a
verdade da vida se mostra inviável, da mesma forma o predomínio da desordem ou
do caos não pode se tornar hegemônico, a fim de que sejam preservados certos
princípios vitais. Descartes desiste de entender o mundo e aceita o acolhimento e o
afeto do lugar. Seria inútil criar hipóteses acerca de seu comportamento a partir
desta transformação, mas é fundamental que se perceba o valor de sua
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permanência, esta espécie de impossibilidade de sua morte apontada por Cao
Guimarães.
O assassinato do patriarca em O Som ao Redor, por sua vez, aponta o fim de
um período e, muito embora o poder do personagem já demonstrasse indícios de
enfraquecimento, o que se depreende do filme é o questionamento das alterações
que esta perda pode acarretar. É quase impossível, em função da reduzida
capacidade de tomar atitudes transformadoras por parte dos familiares, que o
espectador consiga vislumbrar qualquer mudança na situação de decadência
cotidiana da família. O filme de Mendonça Filho conduz à convicção de que nem
mesmo a perda do patriarca terá a capacidade de retirar seus parentes da apatia em
que estão envolvidos.

Considerações finais

Tecer

reflexões

acerca

dos

problemas

enfrentados

no

mundo

contemporâneo é uma das tarefas do cineasta comprometido com pesquisas
poéticas relevantes. O que se percebe nos dois filmes analisados é a preocupação
em diagnosticar e trazer para a cena problemas sociais específicos, o que leva o
público a perceber transformações a partir de tais obras. Em O som ao Redor é
impossível deixar de notar o legado dos temas abordados por Glauber Rocha, agora
em uma chave de leitura menos idealista e mais comedida, como se o tempo da
crença em transformações benéficas para o povo tivesse deixado de existir. Esta
não deixa de ser uma maneira efetiva de retomar problemas sociais brasileiros.
Em ExIsto o diagnóstico da crise transcende a esfera nacional, muito
embora parta justamente dela para identificar determinados aspectos de uma crise
social globalizada. A crise de Descartes inevitavelmente é uma crise dos princípios
que regem o mundo ocidentalmente colonizado. E a transformação que acontece
com o filósofo não deixa de ser uma metáfora da transformação que pode ser
percebida no mundo
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As rupturas da narrativa evidenciadas na fragmentação das cenas e nas
operações de montagem revelam uma espécie de eterna incompletude e apontam
em direção ao caráter insolúvel dos problemas contemporâneos. Talvez seja esta a
relação mais estreita entre os dois filmes e constitua parte do pensamento que rege
a produção cinematográfica nacional: uma preocupação de base com o prosaico
pensada cinematograficamente. Distante dos padrões do cinema de entretenimento

O Som ao Redor e ExIsto reafirmam a falta de perspectiva adotada no mundo
contemporâneo, mas mantêm uma espécie muito particular de bom humor: no
primeiro uma alegria adquirida em situações claramente transitórias e efêmeras;
no segundo uma felicidade transcendente em relação ao que pode se considerar a
duração de uma vida, ao possibilitar reflexões acerca da efetiva presença dos
princípios cartesianos na vida cotidiana.
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O neocristão na teledramaturgia brasileira: a primeira aparição,
algumas considerações
Helena RAGUSA
(Professora colaboradora departamento de História pela Universidade
Estadual de Londrina).

Resumo: Por meio da análise dos personagens Dona Ana Cardoso e mestre
Davidão, ambos judeus convertidos presentes na minissérie A Muralha, baseada em
obra homônima de Dinah Silveira de Queiroz e adaptada por Maria Adelaide
Amaral, exibida pela Rede Globo de Televisão no ano 2000, temos por objetivo
perceber as relações entre história e ficção, uma vez que trata-se de uma presença,
esta do cristão-novo, inédita na teledramaturgia brasileira mas que dialoga em
vários aspectos com os estudos existentes em torno deste indivíduo na
historiografia. Exibida em comemoração aos 500 anos do Descobrimento do Brasil, a
minissérie, traz a figura do neocristão diluída ente as diversas identidades que
explora, assim como o contexto histórico que os levou a esta condição e o
criptojudaísmo como bem constatou Anita Novinsky (1972), em seu estudo sobre a
inserção dos cristãos-novo na sociedade baiana.

Palavras Chave: A Muralha, Cristão-Novo, Brasil Colônia.

É notório em quase todas as minisséries produzidas pela Rede Globo de
Televisão fatos e acontecimentos de nossa História se fazerem presentes, e, no caso
da minissérie A Muralha, do ano de 2000, não foi diferente. Com 49 capítulos, ela foi
exibida em comemoração aos 500 anos do Descobrimento do Brasil, trazendo em
seu contexto o período histórico que compreende o ciclo dos bandeirantes paulistas.
Baseada em obra homônima de Dinah Silveira de Queiroz e sob a autoria de Maria
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Adelaide Amaral e João Emanuel Carneiro1, a minissérie é um remake2, uma
quinta versão, como bem aponta Maria Angela Rauss (2006), e como tal, foi
modificado conforme a necessidade teledramatúrgica.
Na coletânea Autores: Histórias da Teledramaturgia (2008), que reúne dois
volumes, onde entrevistas, depoimentos e fotos dos autores em seu ambiente de
trabalho ou em cenários ilustram seu universo ficcional, Maria Adelaide Amaral
relata sobre seu engano quanto à época em que o romance de Dinah Silveira de
Queiroz teria se inspirado, quando então decide retroceder cerca de 200 anos,
alterando também o contexto3 (idem:133-134). Ao receber a notícia de que a
minissérie deveria aumentar os capítulos, a autora acrescenta alguns personagens,
como o de Ana Cardoso, interpretada por Letícia Sabatella, no papel de uma cristãnova, que sai de Portugal para o Brasil na obrigação de desposar-se de Dom
Jerônimo, cristão devoto e também seu algoz.
Outro personagem em que focaremos nossas análises é o de Davi Fonseca
ou mestre Davidão vivido por Pedro Paulo Rangel, mantido pela autora conforme a
versão literária, também cristão-novo, que ao contrário de Ana, já se encontrava
estabelecido na Colônia. Seu personagem está atrelado à figura de um comerciante
envolto a uma extensa rede de relações e que diferentemente de Ana, parece
debochar de seu próprio martírio – o de judeu convertido – ao mesmo tempo em
que também ironiza a Igreja e todo o clero.
Logo de início nos chama a atenção o tratamento dado por Maria Adelaide
Amaral a ambos os personagens, haja vista a proximidade com aquilo que a
historiografia vem trazendo já há algum tempo acerca da presença cristã-nova no
Brasil, como por exemplo, aspectos relacionados ao criptojudaísmo4; a ampla e
diversificada atuação dos cristãos-novos em nossas terras5; aos costumes e a

1

A minissérie ainda contou com a colaboração de Vincent Villari, dirigida por Carlos Araújo e Luís Henrique Rios, sob a
supervisão geral de Denise Saraceni e Daniel Filho. A direção de produção coube a Eduardo Figueira ( ALMEIDA, 2012: s/p).
2
Segundo Rauss(2006), esta prática, o remake não necessita ser no mesmo formato que o anterior ou os anteriores, pode
sofrer alterações.
3
No livro o enfoque é a Guerra dos Emboabas no início do século XVIII. A versão televisiva se dá na vila de São Paulo de
Piratininga no século XVII.
4
Compreendemos como criptojudeus, os “cristãos-novos que continuavam a abraçar a fé dos antepassados, de moldar o
judaísmo tradicional – cuja prática estava interdita – transformando-o num judaísmo possível, limitado às práticas e rituais
menos denunciadores de sua existência, adaptados à nova e hostil realidade” (ASSIS, 2009:3).
5
Algo para o qual, Anita Novinsky (1972), já atentava em seu estudo acerca dos cristãos-novos na Bahia.
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tradição que pouco a pouco foram-se mesclando à sociedade que aqui se formava; a
complexa rede de relações em que se inseriam e outros.
Se a história que se conta é feita de modo a corresponder às necessidades
e interesses de quem a escreveu (Poma; Viégas, 2009: 3), a versão televisionada
adaptada por Maria Adelaide Amaral não deixa dúvidas. Em seu relato, a autora
revela seu desejo em escrever sobre os cristãos-novos, “tenho fascinação pelos
judeus, mais especificamente por aqueles que foram obrigados a se converter
durante a Inquisição” e ainda complementa “sempre me interessei muito também
pelos marranos, os falsos convertidos” (GLOBO, 2008:135).
Este é o caso da personagem de Ana Cardoso, cristã-nova que não esconde
sua profunda tristeza e insatisfação quanto à condição que lhe é imposta quando
ainda vivia em Portugal. Ao desembarcar no “novo mundo” e com um destino a
cumprir, a personagem recorre em diversas passagens da trama à sua antiga
tradição longe dos olhos que a cercam, principalmente os de Dom Jerônimo, um
homem cristão, violento a quem se vê forçada a casar-se. Dom Jerônimo, por sua
vez, interpretado por Tarcísio Meira, é irmão do inquisidor que mantém o pai de Ana
preso sob tortura em Portugal, sendo, portanto, o casamento uma forma de mantêlo vivo.
Na trama, o matrimônio forçado torna-se um sacrifício maior, quando dona
Ana conhece Dom Guilherme Shetz, um comerciante por quem se apaixona. É ele
quem leva Ana até de Dom Jerônimo para que o casamento ocorra. Dom Guilherme
e Dom Jerônimo mantêm relações de negócios e como um favor, Dom Guilherme
recepciona Ana hospedando-a em sua casa antes de prosseguir com a viagem que a
levará a vila de São Paulo, seu noivo a espera. Neste momento já é possível detectar
a forte ligação de Ana com sua tradição uma vez que a mesma recorre às orações
de seu povo para que não caia na tentação de entregar-se a Dom Guilherme
enquanto esta em sua casa.
Enquanto hospedada na casa de Dom Guilherme, Ana relembra a prisão de
seu pai realizada pelos inquisitores, o julgamento e os castigos ou torturas que a ele
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são infringidas, como quando o submetem a poulé6. Apesar de rápida, a cena não
poupa o telespectador dos mecanismos e estratégias da chamada Santa Inquisição
para com aqueles que ela acreditava agirem contra a Igreja.
Mais a frente, enquanto caminha em meio à mata para chegar a Vila de São
Paulo, ao fugir das declarações de amor de Dom Guilherme, Ana revive novamente
as tristes lembranças de quando vivia em Portugal, não as de seu pai, mas as suas
de quando também, presa pelo Santo Ofício foi torturada e obrigada a fazer uso do
habito penitencial; o corte de seus cabelos atravessando-lhe a carne, e, a prisão em
que fora jogada até que a enviassem para o Brasil.
Segundo Flavio Mendes Carvalho (1992), “o sofrimento dos perseguidos é
algo imponderável. Abandonar sua fé, suas tradições, esconder a origem à
sociedade aos próprios descendentes se impôs como sobrevivência ao preço da
perda quase que irremediável da identidade judaica” (idem:30). Negar a fé de seus
antepassados é uma prática quase que constante em Ana pelo clima de vigia e
controle que a cerca principalmente por parte de dom Jerônimo.
Até mesmo o padre da vila a questiona sobre a conversão de Ana para que
possa lhe conceder a comunhão e antes mesmo que pudesse suscitar qualquer
desconfiança ela confirma ter se tornado uma cristã recebendo então a comunhão
sobre os olhares de toda gente. “Aos inquisidores interessava saber o que faziam os
cristãos-novos depois de saírem de Portugal” (BRAGA, 2005:26) e informantes ou
denunciantes não faltavam.
É compreensível, portanto, o receio de dona Ana mesmo quando se afasta
dos olhos do Santo Ofício ao partir de Portugal, preferindo manter seus laços com o
judaísmo em segredo e em público portar-se como uma cristã de fato. De acordo
com Carlos Eduardo Calaça (2005), este tipo de comportamento só seria possível,
pois “aos cristãos-novos, ensinavam-se as práticas e as atitudes adequadas diante
dos Inquisidores, ou seja, as etapas do processo, o que confessar”, sua educação

6

“Na poulé, os braços eram amarrados por trás nos punhos e por uma roldana suspenso a uma altura de três ou mais metros,
sendo periodicamente solto do alto, sem que chegasse ao chão durante a queda, por prender-se a corda, o que provocava
fraturas e dores terríveis” ( CARVALHO, 1992:26 ).
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estaria voltada para” uma educação de técnicas confessionais para assegurar a
sobrevivência” (idem:208).
Assim parece ter aprendido mestre Davidão, um falso converso, bem
sucedido nos negócios que tinha como preocupação manter as aparências e poder
transitar entre os demais, além de claro evitar qualquer dúvida sobre sua
cristandade. Por ser um comerciante conhecido, era necessário que todos
estivessem convencidos de sua nova fé, especialmente aqueles com quem mantinha
negócios como a própria Igreja.
Ao conhecer pela primeira vez Antonia (Claudia Ohana), uma ex-meretriz
portuguesa recém chegada do reino, Davidão se apresenta e lhe questiona sobre a
razão de sua vinda a Colônia. Antonia então lhe confessa que está à procura de um
marido. O comerciante então se oferece como um pretendente do qual ela não iria
se arrepender, mas ao reconhecer sua origem judaica, nega imediatamente. Ao se
defender da acusação lhe responde num tom de ironia e deboche: “judeu, fui, minha
linda, agora sou tão cristão quanto vosmecê”. Não muito convencida Antonia lhe
retruca: “batizado de pé aposto!” Neste momento Davidão informa-a que sua
conversão ocorreu aos seus quinze anos, quando a Igreja teria recebido-o “no seu
santo seio”.
Ainda assim, desacreditada Antonia lhe lança mais uma acusação a de ser
assassino de Cristo, argumento bastante utilizado pela Igreja para justificar a
perseguição aos judeus. Percebemos que muito embora a condição de judeus
convertidos imposta a ambos e o fato de não abjurarem totalmente tornam Ana e
Davidão próximos. Contudo, o universo criado por Maria Adelaide Amaral e em que
cada um habita são completamente distintos.
Em Ana, o sofrimento que se inicia em Portugal perpetua-se por um longo
tempo, chegando ao Brasil. Até que descubra a morte de seu pai, sua rotina é
repleta de humilhações, medo e dor, conseqüência dos inúmeros castigos físicos os
quais é submetida por Dom Jerônimo.
Já Davidão, sua imagem está atrelada a de um comerciante – não
necessariamente os cristãos-novos que para cá vieram o eram - sua atuação não
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limita-se somente a compra e venda de marmelada, farinha de milho, açúcar ou
sal7 e móveis – como a cama de Dom Cristóvão Rabelo, um de seus clientes -, mas
de outras cargas, o que em alguns casos gerava conflitos, tendo em vista que nem
sempre conseguia atender sua clientela. Este é o caso de uma das cenas em que
está a negociar a venda de um grupo de índios8 para fazendeiros e bandeirantes
locais indo contra os “desígnios” da Igreja.
O suplício de Ana ganha uma dimensão ainda maior no 2º disco9 da
minissérie, mais precisamente no 5º capítulo, onde a autora da voz aos
instrumentos de tortura comumente utilizados pela Inquisição. É vasta a quantidade
de trabalhos e estudos que a historiografia traz em torno desta temática, mas
quando se trata de pensá-la fora do eixo europeu, como o Brasil, por exemplo,
pouco se vêTalvez
Talvez isto se deva a ausência de um tribunal do Santo Ofício em nosso
território, porém, é sabido que os braços inquisitoriais chegaram até as colônias
portuguesas, como o Brasil e em nome dele eram feitas as prisões e inquéritos por
agentes locais (FLEITER,2006:30). O confisco de bens10 por parte da Igreja é outro
assunto que permeia as pesquisas no Brasil, este chegou até aqui e na minissérie,
logo que Ana conhece Dom Jerônimo, ela lhe entrega um montante de jóias que
pertenciam ao seu pai. Não fica claro se vem a tratar-se de um dote, uma vez que
este era um costume muito comum – o pai da noiva dar um dote ao futuro marido –
porém, é muito possível que as jóias em questão tenham sido confiscadas pelo
Santo Ofício e Ana tenha sido obrigada a entregá-las.
Não podemos ignorar o fato de que em se tratando da televisão, esta

Continua sendo um dos mais poderosos veículos de comunicação de
massa no mundo, apesar do advento e do alcance da internet. Seu caráter
invasivo, formador de opinião e criador de hábitos, aliado à sua ampla
7

Produtos de grande valor na Colônia, privilégio de poucos.
De acordo com Nachman Falbel (2008), os cristãos-novos paulistas tinham a fama de “implacáveis predadores de índios”
(idem:140).
9
A minissérie foi gravada em versão DVD e é comercializada em dois discos.
10
O conﬁsco de bens abrangia os cristãos-novos acusados de judaísmo bem como todos os que fossem suspeitos de qualquer
outra heresia que não a judaica, desde que fossem considerados culpados graves, negativos convictos ou relapsos (BRAGA,
2010-2011:156).
8
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presença no ambiente doméstico, demonstra sua importância em
diversas áreas da sociedade, inclusive no que diz respeito à produção
cultural. Para milhares de brasileiros, a televisão constitui-se no único
meio de acesso à cultura. Em um país onde cada habitante lê, em média,
apenas 1,8 livro por ano, não se pode ignorar o papel assumido por este
veículo de comunicação que atinge quase 100% dos lares brasileiros
(poma; viégas, 2009: 4).

A televisão não está desconectada do conhecimento histórico, ela é uma das
esferas em que ele ocorre, assim como “outras formas da cultura da mídia que
desempenham papel fundamental na reestruturação da identidade contemporânea
e na conformação de pensamentos e comportamentos” (kellner, 2001, p.304). Este
caráter histórico é mais latente ainda quando nos referimos às minisséries, algo
que parece ser garantido quando se trata da audiência11 e a “assimilação das
minisséries, exibidas na grade da tv globo, em escala nacional, pode indicar a
recepção do público à cultura” ((POMA; VIÉGAS, 2009: 4).
Interessante observar que ao contrário do que ocorre muitas vezes em
outras instâncias midiáticas ou esferas onde nossa história é narrada, a minissérie
foi realizada como a própria autora diz, com “zero glamour”. Os figurinos
“enlameados” das atrizes a quase ausência de maquiagem das mesmas ou o
aspecto sujo dos atores, surtiram, efeito contrário. Ao que consta, a minissérie teria
alcançado uma as maiores audiências da rede globo (idem, ibidem).
Os bandeirantes que costumeiramente surgem como heróis12, são também
representados como violentos apresadores e comerciantes de índios; os jesuítas
seriam aqueles que destruíram a cultura indígena; a Igreja e a “máquina
inquisitorial” não ficaram de fora; e os cristãos-novos, que até então não haviam
sido contemplados pela narrativa televisiva - e ao que tudo indica, não há outros
trabalhos onde os mesmos aparecem – passaram a ter voz.

11

Atualmente, a Rede Globo de televisão não é a única a veicular este tipo de produto, ainda que permaneça “no topo”, há uma
concorrência que busca este mesmo tipo de segurança, qual seja, o cunho histórico.
12
Basta atentarmos para o Museu Paulista, por exemplo, onde a imagem do bandeirante está atrelada a figura do herói, algo
que podemos nos deparar logo na entrada do museu onde se encontram as grandes estátuas de Antônio Raposo Tavares à
esquerda e de Fernão Dias Paes à direita .
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Um outro ponto a ser levado em conta é a pouca quantidade de estudos
existentes acerca dos cristãos-novos no litoral paulista ( FALBEL, 2008:135). A tal
fato atribuísse a grande quantidade de pesquisas estarem voltadas para a
documentação inquisitorial, tendo o maior número de cristãos-novos acusados de
judaizar fora da Capitania e o acesso difícil à região conforme podemos observar na
própria minissérie, onde para chegar às vilas era necessário subir a serra pelo
Caminho do Mar (idem, ibidem).
Ainda assim, incipiente, a historiografia em torno da população que se
formou na Capitania de São Vicente e na Vila de São Paulo, Maria Adelaide Amaral
explorou em sua narrativa, muito provavelmente por meio das denunciações o
estabelecimento dos judeus convertidos na região.
Contudo, nestas breves considerações acerca da presença cristã-nova na
teledramaturgia brasileira, mais especificamente na minissérie A muralha,
buscamos trazer para a discussão o modo como a autora organiza a memória dos
primeiros habitantes no Brasil, destacando o esforço da mesma em escapar do
“tripé” que constitui as demais narrativas para explicar a formação da sociedade, ou
seja, pautada no branco, no índio e no negro, e que é recorrente em outros espaços
onde se produz o conhecimento histórico. Importante ressaltar que em meio a este
branco, encontramos ali, ainda que diluída, a presença do judeu convertido, este
cristão-novo atuante e complexo que esteve aqui logo no início de nossa formação.
Quando Maria Adelaide afirma sua curiosidade acerca dos cristãos-novos
na América Portuguesa, a fala da autora nos remete a ideia de que trazer os
cristãos-novos para a teledramaturgia não seria, portanto, “mais o saldo mais ou
menos intencional de uma memória vivida, mas a secreção voluntária e organizada
de uma memória perdida” (NORA, 1993: pág. 16).
Seus personagens, a apropriação da historiografia feita pela autora para
criá-los, chama a atenção, ainda que a minissérie tenha “misturado os tempos”.
Trata-se de recriar um passado – ainda que ficcional - no caso, destes judeus
convertidos que para cá vieram e que até então pareciam negligenciados ou
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ignorados no contexto de nossa formação, como se não fizessem parte do repertório
cultural, da cultura histórica da nação.
Os cristãos-novos13 atuaram por todo o período colonial em diversos
setores da sociedade em diferentes tempos e espaços deixando marcas profundas
na população que aqui se formou. Na empreitada de apresentar este conhecimento
histórico acerca da presença destes indivíduos em nossa história, a autora traz à
tona uma série de elementos que irão conferir-lhes sentido, como é o caso da vigia
constante do Santo Ofício, ainda que em terras mais distantes ou o criptojudaísmo
praticado pelos personagens envolvidos como garantia de sobrevivência.
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Correndo com o acaso: uma análise fílmica de Corra Lola, Corra
Roberto SCIENZA (UEL)
Larissa Kiefer de SEQUEIRA

Pretendemos desenvolver uma análise fílmica de ‘Corra Lola, Corra’, drama
alemão de 1998, escrito e dirigido por Tom Tykwer. O filme apresenta três possíveis
soluções para que Lola consiga salvar seu namorado em 20 minutos. As referidas
soluções são iniciadas quase idênticas em suas configurações e objetivos, mas
certos detalhes diferem-se durante o processo de repetição, fazendo de cada
solução uma distinta obra do acaso. A narrativa proporciona uma percepção
temporal não convencional, uma vez que as relações entre presente, passado e
futuro interpenetram-se esporadicamente. O longa-metragem ainda deixa em
aberto se alguma das soluções foi de fato escolhida pela garota. Propomos que as
soluções de ‘Corra Lola, Corra’ são vivenciadas num processo que compreende
simultaneamente o virtual e o atual, a potência e a criação, constituindo-se de
maneira intempestiva, sendo impelidas pelo acaso e movidas pela necessidade.
Para entender a discussão proposta, desenvolvemos os conceitos de intempestivo e
eterno retorno em Nietzsche e de atual, virtual, diferença e repetição em Deleuze.
Elaboramos a análise fílmica proposta sob as diretrizes de Aumont e Marie.

Palavras-chaves: ‘Corra Lola, Corra’, Nietzsche, Deleuze.

Largada

Este ensaio foi escrito correndo. Trata-se de um movimento intenso. De
uma necessidade urgente; pungente. De um prazo curto. Corremos contra o tempo.
Assim, objetivamos o despertar de uma criatividade emergente ao caos, a-histórica;
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intempestiva. Correndo provocamos a ação, afirmamos a potência. Correndo
encorajamos o movimento, afirmamos a variação, a diferença.
‘Corra, Lola, Corra’ (em alemão, Lola Rennt) – filme alemão de 1998, escrito
e dirigido por Tom Tykwer – apresenta três possíveis soluções para que Lola
consiga salvar seu namorado em 20 minutos. As referidas soluções são iniciadas
quase idênticas em suas configurações e objetivos, mas certos detalhes diferem-se
durante o processo de repetição, fazendo de cada solução uma distinta obra do
acaso. A narrativa proporciona uma percepção temporal não convencional, uma vez
que

as

relações

entre

presente,

passado

e

futuro

interpenetram-se

esporadicamente. O longa-metragem ainda deixa em aberto se alguma das
soluções foi de fato escolhida pela garota.
Propomos desenvolver uma análise do referido filme sob as diretrizes de
Aumont e Marie. Para tanto, desenvolvemos os conceitos de intempestivo e eterno
retorno em Nietzsche e de atual, virtual, diferença e repetição em Deleuze. Inferimos
que as soluções de ‘Corra Lola, Corra’ são vivenciadas num processo que
compreende simultaneamente o virtual e o atual, a potência e a criação,
constituindo-se de maneira intempestiva, sendo impelidas pelo acaso e movidas
pela necessidade.

Correndo contra o tempo

Para o filósofo alemão Friedrich Nietzsche (1999), o homem sofre diante de
seu passado, diferente do animal que, imerso no instante, vive de modo a-histórico.
Segundo o filósofo, o animal não disfarça, não esconde nada. Ele aparece a todo
momento plenamente como é. O homem, ao contrário, contrapõe-se ao peso cada
vez maior do passado. Este peso o oprime e compromete sua ação. “Há um grau de
insônia, de ruminação, de sentido histórico, no qual o vivente chega a sofrer dano e
por fim se arruína, seja ele um homem ou um povo ou uma civilização” (NIETZSCHE,
1999, p. 274)

Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

Segundo Nietzsche (1999), deve haver no homem um desligamento do
passado, uma faculdade ativa de esquecimento. O homem, entretanto, não precisa
se desligar completamente da história, mas saber usa-la em benefício da vida, da
vontade de potência, para que assim seja possível a ação a-histórica. Deve saber
transitar entre o histórico, o a-histórico e o supra-histórico e usá-los a seu favor.
Para o alemão, se o homem se mantém preso ao passado e em conformidade com
o presente, não é capaz de pensar o novo. Nietzsche (1999) nos convida a pensar por
meio de um exemplo extremo: um homem que não possui capacidade de esquecer
e condenado a ver por toda parte o vir-a-ser. Tal homem não acredita em si, vê tudo
desmanchar-se em pontos móveis e se perde nesta torrente do vir-a-ser,
incapacitado de agir.
Pontanto, para Nietzsche (1999, p. 273), “todo agir requer esquecimento”.
Para o filósofo, somente exercendo uma força intempestiva sobre o tempo, logo,
somente rompendo com a ideia de progresso histórico ou linearidade histórica que
se pode agir a favor da vida. Para o filósofo, o homem que age a favor da vida é um
criador, capaz de produzir novos modos de existência e novas formas de conceber o
mundo. Quando Nietzsche apresenta o conceito de intempestivo, tem por finalidade
criticar a ideia platônica de tempo, na qual o tempo revela um sentido, entendido
com uma “imagem móvel da eternidade” e defender o movimento, os fluxos e o
acaso.

A intempestividade é, pois, sintoma da oposição, em certa medida, já
apontada em O nascimento da tragédia, entre dois tipos de filosofia: a
metafísica e a filosofia trágico-dionisíaca. Enquanto a primeira dissimula a
existência na postulação do ser e das categorias unidade, permanência,
substância e identidade, a segunda acolhe, elogia e inocenta o movimento,
as transformações, a contingência, o caos e o acaso (CALOMENI, 2011, p.
11).

O intempestivo recusa qualquer tipo de cronologia ou linearidade temporal.
Ele não permite qualquer domesticação. Age contra o tempo, contra qualquer
excesso de contemporaneidade, contra aquilo que o tempo atual diz ser seu, contra
aquilo que ele glorifica. Logo, para Nietzsche (1999), o homem deve agir de maneira
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intempestiva sobre sua época, “ou seja, contra o tempo, e com isso no tempo e,
esperemos, em favor de um tempo vindouro” (NIETZSCHE, 2003, p. 6). O
pensamento, por sua vez, não deve se adaptar ao seu contexto histórico, não deve
de forma alguma se submeter a seu tempo, mas posicionar-se de maneira
intempestiva.
O intempestivo manifesta-se a-historicamente. Trata-se de um vontade
infantil, aiônica, inocente e inconsequente, que quer o devir, o novo, o experimento, a
liberdade, o tempo por vir. Um estado a-histórico - "nenhum artista alcançará a sua
pintura, nenhum general a sua vitória, nenhum povo a sua liberdade, sem ter antes
desejado e almejado vivenciar cada uma delas em meio a um tal estado"
(NIETZSCHE, 2003, p. 11).
Para Nietzsche (2003), o homem da ação, conforme expressado por Goethe,
é desprovido de consciência ou saber. Ele é injusto com seu passado e esquece todo
o resto em prol do direito daquilo que deve vir-a-ser agora. Portanto, a
intempestividade é uma força criativa. O intempestivo possibilita a novidade, o
diferencial de um processo, seu devir.

Correndo com o caos

Para

Nietzsche

(2006),

há

uma

complexidade

de

forças

no

desencadeamento de qualquer processo. As relações entre essas forças são
múltiplas e intercambiantes e engendram processos sempre singulares, nunca
idênticos. Qualquer mudança em qualquer um dos fatores do processo acaba por
afetar o mesmo. Conforme Nietzsche (2006, p. 118), “a condição geral do mundo é o
caos”. O mundo apresenta-se em estado de eterna variação, de diferença e
repetição. As possibilidades, portanto, são inúmeras e não correspondem apenas ao
campo do possível. Logo, esta multiplicidade de possibilidades permite a produção
da novidade, do ato criativo. A referida multiplicidade de possibilidades que se
mostram revela não apenas a diferença de possibilidades, mas a própria diferença
enquanto tal.
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A realidade se apresenta como um lance de dados. Conforme Deleuze
(1976, p. 14) em seu livro Nietzsche et la philosophie, “o lance de dados afirma o
devir e afirma o ser do devir". Logo, o lance de dados afirma sua própria constituição
enquanto multiplicidade; caos; diferença. É o jogo do acaso. Segundo Deleuze,
(1976), Nietzsche relaciona o acaso ao múltiplo, aos fragmentos, ao caos. Faz do
acaso uma afirmação. Não se trata de um grande número de lances, mas de apenas
um.

Não é um grande número de lances que produz a repetição de uma
combinação, é o número da combinação que produz a repetição do lance
de dados. Os dados lançados uma só vez são a afirmação do acaso, a
combinação que formam ao cair é a afirmação da necessidade (DELEUZE,
1976, p. 14-15).

A necessidade, para Nietzsche (apud Deleuze, 1976), afirma-se no acaso no
mesmo sentido que o ser se afirma no devir e o um no múltiplo. Portanto, não se
trata da abolição do acaso, mas sim sua própria combinação. Há apenas um número
do acaso enquanto tal. “Não uma probabilidade repartida em muitas vezes, mas
todo o acaso em uma só vez; não uma combinação final desejada, querida, aspirada,
mas a combinação fatal, fatal e amada, o amor fati” (DELEUZE, 1976, p. 15).

Correndo do virtual ao atual

O filósofo francês, Gilles Deleuze, apresenta a atualização (ou diferenciação)
como um processo pelo qual toda estrutura virtual passa. “O atual é o complemento
ou o produto, o objeto da atualização, mas esta não tem por sujeito senão o virtual. A
atualização pertence ao virtual” (DELEUZE, 1996, p. 51). Para Williams (2012), não se
pode entender uma situação atual sem antes conhecer as estruturas virtuais às
quais ela se relaciona.
O processo de atualização se dá da seguinte forma: há, por exemplo, uma
ideia - múltipla e diversa em suas relações, pontos singulares, fluentes. Tais
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relações encarnam-se em espécies distintas, partes distintas, características. Há
uma determinação de seu conteúdo virtual, chamada diferençação, assim como
uma atualização dessa virtualidade em espécies distintas, partes distintas, isto é,
uma diferenciação (DELEUZE, 1988).
Para Deleuze (1988), o virtual não se encontra em oposição ao real, mas ao
atual, possuindo uma realidade própria enquanto virtual. O virtual também não deve
ser confundido com o possível. O possível opõe-se ao real. Seu processo é, portanto,
uma realização. O virtual existe enquanto potência. Um campo de intensidades em
vizinhança

com

o

caos.

Um

plano

no

qual

diferenças

desdobram-se

incessantemente. Segundo Lévy (1996), o atual é a resolução de uma potência. Ele
que permite o surgimento do criativo, do novo, da diferença.
Segundo Deleuze (1988), diferença e repetição constituem o processo de
atualização. Para o francês, a diferença não deve ser tomada a partir de uma
identidade, de um conceito geral do qual ela difere. Sua filosofia da diferença
defende que ela deve ser tomada por si mesma, caso contrário ela será sempre
uma diferença já reduzida às categorias da representação, assim, perdendo sua
natureza – a multiplicidade. A diferença, para Deleuze (1988), se estabelece fora dos
padrões, é extra-modelo. Afirma-se enquanto anarquia coroada, enquanto
multiplicidade.
De acordo com Deleuze (1988, p. 101), “em sua essência, a diferença é
objeto de afirmação, ela própria é afirmação”. A partir do momento em que a
diferença afirma-se, inicia-se o movimento de diferença e repetição. Sua afirmação
constitui uma singularidade, portanto, uma transgressão da generalidade. Se “a
repetição existe, ela exprime, ao mesmo tempo, uma singularidade contra o geral,
uma universalidade contra o particular, um relevante contra o ordinário, uma
instantaneidade contra a variação, uma eternidade contra a permanência”
(DELEUZE, 1988, p. 24). Se a diferença é o extra-modelo a repetição é a contínua
afirmação desse extra-modelo. Ela afirma uma realidade singular. Mais
heterogênea, mais artística. O processo de atualização, portanto, constitui sempre
uma criação. A atualização não materializa aquilo que estava em potência no plano
virtual, mas afirma esta potência, criando linhas de fuga, devires.
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O conceito de repetição dialoga de maneira muito íntima com o Eterno
Retorno proposto por Nietzsche. Uma vez que a diferença deseja afirmar sua
existência, quer, portanto, seu Eterno Retorno. “A diferença é a primeira afirmação,
o eterno retorno é a segunda, “eterna afirmação do ser”, ou a enésima potência que
se diz da primeira” (DELEUZE, 1988, p. 388). O Eterno Retorno não é o retorno do
mesmo, do semelhante, mas da própria diferença, pois esta é o princípio de toda a
natureza. Ele não pressupõe qualquer identidade ou Eu. Diz-se de um mundo
profundo de diferenças, disparidades, diferenças de diferenças. Não faz retornar
nenhum devir igual ou semelhante, mas os simulacros, os fantasmas, os outros. “O
Eterno Retorno não é apenas tudo voltar a ser como já foi eternamente, mas sim
uma “faculdade da eterna novidade” (BARBOSA, 2010, p. 73, grifo do autor).

Corra Lola, Corra

O filme ‘Corra Lola, Corra’ - no original alemão Lola Rennt - é um filme
independente e fora dos padrões hollywoodianos lançado no ano de 1998. O diretor
Tom Tykwer também é responsável pelo roteiro. ‘Corra Lola, Corra’ foi indicado a 41
prêmios, ganhando 26 deles. Entre eles, destacam-se o prêmio de Melhor Filme
Estrangeiro, no Independent Spirit Awards e o prêmio de audiência no Sundance

Film Festival.
Sinopse: Manni é um mensageiro de um gângster. O mensageiro parecia
ter um dia de sorte quando carregava uma grande quantia de dinheiro (100.000
marcos) para ganhar a confiança de seu chefe. Como todos os dias, Manni estava à
espera de sua namorada, Lola, que sempre vai buscá-lo de moto no fim do
expediente de seu trabalho. Especialmente neste dia ela não aparece. Sem ter
carona, Manni decide pegar o metrô e leva consigo a sacola cheia de dinheiro. No
entanto, as coisas se complicam para ele quando esquece a sacola com os 100.000
marcos no metrô. Assim, ele tem apenas 20 minutos para recuperar esse dinheiro,
uma vez que tem um encontro com o seu chefe para entrega-lo. Caso não consiga,
Manni irá enfrentar a ira desse criminoso muito perigoso. Em meio ao desespero,
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Manni recorre a sua namorada Lola, telefonando para ela. Lola diz que vai achar
uma solução para salvar a vida de seu namorado Manni. Dessa forma, ela tem 20
minutos para correr até o outro lado da cidade de Berlim, conseguir o dinheiro e
levá-lo para o seu namorado.

Preparo técnico dos corredores

Propomos uma análise temática do filme. Para tanto, há, geralmente, três
tipos de instrumentos que devemos levar em conta: 1) instrumentos descritivos, cuja
finalidade é descrever unidades narrativas, características da imagem e do som; 2)
instrumentos citacionais, que se limitam ao texto ou “letra” do filme; 3) instrumentos
documentais, que provém de fontes exteriores ao filme (AUMONT; MARIE, 2013).
Conforme Aumont e Marie (2013) sugerem acerca da análise fílmica,
questionamos os temas, a narrativa e o discurso de ‘Corra Lola, Corra’. No entanto,
é importante destacar que não buscamos um sentido do filme enquanto algo
delimitado, mas visamos desnudar um processo de significação em sua
multiplicidade, incitando novas perspectivas e discussões acerca do filme. Nossa
análise de ‘Corra Lola, Corra’ leva em conta o arsenal conceitual anteriormente
apresentado para contribuir para a discussão proposta pelo filme.

Correndo com Lola

O filme é bastante fiel ao título, uma vez que Lola corre praticamente
durante todos os minutos de duração do longa-metragem. Lola corre contra o tempo
e enfrenta diversas adversidades que às vezes atrasam, ajudam ou atrapalham seu
percurso. A cada passo que ela dá, mais o tempo passa e cada decisão tomada pode
fazer a diferença. São apresentados três possíveis finais para a “correria” de Lola
durante o filme para salvar o seu namorado. Ou seja, a mesma história é contada
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três vezes, mas pequenas alterações no espaço, no comportamento das pessoas (e
animais) e no tempo mudam completamente o processo e o resultado das histórias.
Além disso, cada solução possui exatamente 20 minutos de duração.
Na primeira solução destacamos 6 imagens. Lola passa pelo menino e seu
cachorro que late (imagem 1), esbarra na senhora que passa com um carrinho de
bebê (imagem 2), passa na frente do carro do Sr. Meyer que acaba batendo no carro
branco (imagem 3), realiza um assalto a um supermercado com Manni (imagem 4),
corre junto de Manni com um saco vermelho (imagem 5) e é baleada pela polícia
(imagem 6).

Imagens 1, 2, 3, 4, 5 e 6
Fonte: Corra Lola, Corra (1998)

Na segunda solução destacamos mais 6 imagens. Lola leva uma rasteira do
menino que está junto do cachorro (imagem 7), esbarra de outra maneira na
senhora com carrinho de bebê (imagem 8), pula na capota do carro do Sr. Meyer que
bate no carro branco de outra maneira (imagem 9), realiza um assalto no banco em
que seu pai é presidente (imagem 10), sai do banco com uma sacola verde (imagem
11), mas quando encontra Manni, ele é atropelado por uma ambulância (imagem 12).
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Imagens 7, 8, 9, 10, 11 e 12
Fonte: Corra Lola, Corra (1998)

Na solução 3 destacamos mais 6 imagens. Lola pula o menino e seu
cachorro (imagem 13), não esbarra na mulher com carrinho de bebê (imagem 14),
deita na capota do carro preto e conversa com Sr. Meyer (imagem 15), vai ao cassino
e aposta duas vezes seguidas no número 20 (imagem 16) e sai de lá com uma bolsa
dourada (imagem 17). Quando encontra Manni, ele pergunta o que Lola tem na bolsa
(imagem 18).

Imagens 13, 14, 15, 16, 17 e 18
Fonte: Corra Lola, Corra (1998)

Desde o começo do filme é possível perceber que Lola não é uma garota
comum. Todavia, seus cabelos vermelhos despenteados não são a única coisa que
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chama atenção. Lola é uma garota determinada, esperta e apaixonada por seu
namorado Manni. Esta paixão faz com que Lola arrisque-se para ajuda-lo, custe o
que custar. A garota não apresenta indícios de desistência. É uma desertora, um
sujeito do devir. Encara o novo, o problemático. A necessidade de salvar o namorado
é um impulso para que Lola realize não apenas o possível, mas também o
impossível, que trace linhas criativas, linhas de fuga. Como propõe Casadore (2009,
p. 93-94), “a situação abriu as fronteiras do território existencial de Lola;
desterritorializou e afetou-a drasticamente. Esse embate entre corpo e afeto
desestabilizou sua estrutura e possibilitou sua busca por soluções”.
O que vemos em ‘Corra Lola, Corra’ é o próprio lance de dados. Único e
múltiplo. O caos criador. O fluxo da vida. No filme, tudo é imprevisível, como uma
perfeita obra do acaso. Este lance de dados é movido por uma necessidade – a
necessidade de salvar Manni. Quando Lola entra no cassino e aposta no número 20
duas vezes seguidas, as chances da garota ganhar são mínimas. Entretanto, a
solução existe em potência. Portanto, Lola desconsidera as probabilidades e age de
maneira a-histórica; intempestiva. Age em prol daquilo que deve vir-a-ser agora.
Para isso, Lola corre (literalmente) contra o tempo durante todo o filme. Aliás, a
ideia de tempo está presente de várias maneiras durante todo o filme. Seja por meio
de frases, pela aparição do número 20, remetendo aos 20 minutos necessários para
salvar Manni, seja pelo som de batidas de relógios ou mesmo por suas imagens.
As 3 soluções apresentadas, com suas pequenas variações que acabam por
mudar completamente o processo e desenrolar das histórias, revelam o jogo de
diferença e repetição. Por exemplo, antes de Lola começar a correr nas três
soluções, seu telefone vermelho cai no gancho. Na primeira solução, não há bolsa
no ar. Na segunda, há uma bolsa vermelha no ar e na terceira solução há uma bolsa
verde no ar. Contudo, ao mesmo tempo que vemos as 3 soluções, não sabemos se
de fato alguma delas foi escolhida, levando-nos a crer que as soluções de Lola
habitam ao mesmo tempo o virtual e o atual. Conforme Deleuze (1966, p. 55), o plano
de imanência é um recorte do caos, "compreende ao mesmo tempo o virtual e sua
atualização". No filme, a noção de tempo é bastante criativa. Ao mesmo tempo que
temos passando por 3 vezes os 20 minutos contados, ou seja, que o presente passa
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– remetendo ao tempo do atual -, “o passado e o futuro insistem no tempo e dividem
ao infinito o presente” (PASSETTI; OLIVEIRA, p. 89), remetendo ao tempo do virtual.
Isso pode ser exemplificado pelas esbarradas de Lola com a senhora com um
carrinho de bebê e nas conversas com o menino que passa de bicicleta. Toda vez
que Lola passa por estas pessoas, seus futuros são mudados radicalmente, como
pode ser evidenciado nos flashes logo em seguida dos fragmentos. Há também
fragmentos do passado de Manni e Lola na cama interpenetrando o tempo presente
quando Lola é baleada ou quando Manni é atropelado.
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SELMA - UMA LUTA PELA IGUALDADE: A HISTÓRIA E A MEMÓRIA NO
DISCURSO FÍLMICO
Josineide Alves da SILVA¹

Resumo: O presente texto objetiva analisar o filme Selma: uma luta pela

igualdade (2014), sob a direção de Ava DuVernay, observando o contexto históricosocial dos Estados Unidos da América na década de 60, tendo como referência o
movimento negro por direitos civis e pelo fim da segregação racial no país.
Argumentar também a construção da história e da memória de Martin Luther King
Junior como uma das lideranças desse movimento e de que forma ela se apresenta
na abordagem ideológica e estética do discurso fílmico.

Palavras-chave: Cinema; Movimento negro norte-americano; História e
memória.

Introdução

Sobre a relação cinema e história Kornis (2008, p. 20 e 21) menciona que esta
começou a ocorrer na segunda metade do século XX, a partir dos anos 60, quando
“as questões de ordem metodológica sobre a relação entre o cinema e a história
passaram a ser discutidas no campo historiográfico, em função, sobretudo da
ampliação do termo documento”. Assim, o “movimento de renovação da
historiografia francesa denominado a ‘nova história’ teve como uma de suas mais
importantes características a identificação de novo objetos e de novos métodos” ao
realizar modificações no que considerava fonte para a pesquisa histórica, saindo do
referencial de que somente o texto escrito era documento válido para análise, e
ressaltando o surgimento do “cinema como destaque nesse contexto”. Conforme
Cardoso & Mauad (1997, p. 402), “novos textos, tais como a pintura, o cinema, a
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fotografia etc.; foram incluídos no elenco de fontes dignas de fazer parte da história
e passíveis de leitura para o historiador”.
Bittencourt (2009, p. 333) menciona que os documentos “são registros [...]
criados por intermédio de diferentes linguagens que expressam formas diversas de
comunicação”. Na mesma linha de raciocínio, considerando um filme enquanto
documento histórico de linguagem inovadora, Nova (1996, p 01) argumenta que
“poderíamos classificar o caráter documental de um filme em primário e
secundário”, isto é:

O filme pode ser utilizado como um documento primário quando nele
forem analisados os aspectos concernentes à época em que foi produzido.
E, como secundário, quando o enfoque é dado à sua representação do
passado. [...]. Portanto, na relação cinema-história, há dois eixos
fundamentais de questionamento: a leitura histórica do filme – analisar o
filme à luz do período em que foi produzido – e a leitura cinematográfica
da história – a história lida através do cinema.

Nesta perspectiva, Nova deixa claro que o filme enquanto documento
histórico para análise pode ser lido pela identificação do contexto de sua produção e
como uma representação simbólica (exercício estético de linguagem). Sendo assim,
o filme constitui um discurso sobre o passado/presente (história), que está pautado
na subjetividade de seus produtores, por ser uma criação artística. Desta forma,
mesmo que esteja baseado em fatos reais, o filme não deixará de ser um ato de
linguagem, ou seja, uma representação social e estética do passado/presente.
Assim, o filme pode ser analisado como documento historiográfico e como um
discurso (linguagem simbólica) sobre a História. Ostermann (2006, p. 16) ressalta:

Contemporaneamente, o cinema se afirma como técnica de registro ou
fonte documental e como produção simbólica inserida em um campo de
relação de produção, a indústria de representações, por meio do qual se
podem conhecer os homens, as sociedades, as culturas e registrar o
sentido histórico que esses assumem. E o imaginário.
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O cinema pode ser identificado como um registro histórico, ou ainda, como
um agente transformador da história, assim, é importante o entendimento do
pesquisador sobre o papel do cinema no decorrer da história como veículo de
informação de massa, repleto de ideologias diversas, e também utilizado por muitos
governos como propaganda política, dentre outras funções sociais. Pode estar,
portanto, a serviço de diferentes setores sociais, influenciando as ideias e formando
opinião sobre assuntos diversos e, consequentemente, interferindo no curso da
história. É válido considerar, ainda, que o cinema também já foi identificado por
historiadores como um testemunho da sociedade que o produziu, sendo um reflexo
de ideologias, de costumes e de mentalidades envolvidas em sua produção.
Deste modo, o documento fílmico pode ser analisado como um objeto
cultural de natureza reflexiva, histórica e social, não como uma verdade
incontestável ou como simples realidade do tema apresentado. É preciso
reconhecer o filme como produto de seu tempo, compreender o contexto histórico
de sua produção, identificar os signos especiais criados artisticamente, as formas
estéticas da narrativa e a intencionalidade inserida na produção, ou seja, observar a
pluralidade presente no objeto e fonte de análise.

Contexto Histórico-social dos Estados Unidos da América

Após o final da Segunda Guerra Mundial a Europa passou por um processo
de reconstrução: perdas humanas, naturais, históricas e econômicas, enquanto os
Estados Unidos da América saía da guerra fortalecido, era a maior potência
econômica, militar, e liderava o bloco de países capitalista no mundo. Concedeu
apoio econômico e militar aos países europeus em recuperação, sob o interesse de
manutenção dos ideais capitalistas na Europa e a contenção dos avanços das ideias
socialistas soviéticas e da bipolaridade no planeta. As formas expressivas da
rivalidade político-ideológica entre capitalistas e socialistas, era refletida por meio
das propagandas internas e externas dos dois países, Estados Unidos da América e
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a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em especial nos esportes, como os
jogos olímpicos realizados no período e nos produtos da indústria cultural.

O cinema foi o meio de expressão mais utilizado como propaganda
ideológica durante a Guerra Fria. Os bens de consumo, os super-heróis e
os líderes norte-americanos eram mostrados como símbolo do bem e da
moralidade superior norte-americana. Os Estados Unidos, por meio de
intensa campanha anticomunista da luta do bem contra o mal, produziram
também histórias em quadrinhos, desenhos animados e seriados de
televisão, explorando a oposição entre a liberdade, representada pelo

American way of life, e a opressão, representada pelo dirigismo estatal
soviético. A propaganda soviética, por outro lado, denunciava os
problemas sociais de muitos países capitalistas, como a fome, a violência
e a mortalidade infantil, apresentados como sinal da decadência burguesa
e do caráter anti-humano do capitalismo. O Realismo Socialista pregava
que a arte da União Soviética devia inspirar-se na vida simples dos
trabalhadores do campo e da cidade, com elementos limpos, claros e
práticos, em oposição às inovações artísticas do Ocidente, vistas como
sinal da decadência e deformação. (APOLINÁRIO, 2007, p. 171).

Na década de 50, a sociedade norte-americana viveu um intenso crescimento
econômico que elevou o nível de vida e o consumo no país desde automóveis até
eletrodomésticos, passando por uma variedade de produtos e indústrias presentes
na época. Assim, segundo Vicentino (2016, p. 188), “os valores do modo de vida
estadunidense ou o American way of life, foram difundidos em todo o mundo
capitalista por meio de intensa propaganda. Colaboraram para isso o cinema e, mais
tarde a televisão”. No entanto, a elevação da economia não resultou na melhoria da
qualidade de vida para toda a população norte-americana, a “população
afrodescendente, por exemplo, precisou realizar inúmeras mobilizações ao longo da
segunda metade do século XX, para ter acesso aos direitos civis e tornar o racismo
um crime federal”.
Apolinário (2007, p. 177), também declara que os “negros norte-americanos,
pouco beneficiados pela prosperidade econômica e com uma renda muito inferior à
dos brancos, viviam em guetos urbanos oprimidos pela segregação racial e pela
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brutalidade policial”. Mocellin & Camargo ao comentarem sobre algumas leis
vigentes nos estados do Sul, como a doutrina dos separados mais iguais, ou seja,

separate but equal, como forma de “preservar o status quo existente antes da
abolição da escravatura”, estes estados prezavam por uma política discriminatória
com espaços separados “para negros e brancos em diversas instituições e
estabelecimentos” e até mesmo “escolas inferiores para os negros”.
Nesta perspectiva, cabe salientar, que desde o final da Primeira Guerra
Mundial um nacionalismo extremado se expandiu nos Estados Unidos, sendo
contrário e perseguindo os grupos sociais considerados “antiamericanos”, como
argumentam Pelegrini, Dias & Grimberg (2015, p.114), “na década de 20 [...] ganhava
força um movimento nacionalista caracterizado pela grande intolerância a tudo que
não fosse genuinamente americano”, como os “negros, os judeus, os católicos e os
imigrantes”. O termo Wasp teve origem no começo do século XX, e “refere-se aos
estadunidenses que atribuem grande valor à sua origem anglo-saxã, a cor branca
da pele e o cristianismo protestante”, sendo bastante intolerantes com as pessoas
que não tinham essas características, mas habitavam nos territórios dos Estados
Unidos.
Para Vicentino (2016, p.190), a década de 60 foi marcada por uma série de
movimentos sociais espalhados pelo mundo, desde países capitalistas até os
socialistas, sendo identificado como os “Anos Rebeldes”, os manifestantes
expressavam inconformidades com diferentes questões sociais presentes no
período, especialmente nos Estados Unidos. Neste país, os questionamentos
começaram pela participação na guerra do Vietnã: o alistamento militar de muitos
jovens, a sua extensa durabilidade e os altos investimentos governamentais.
Também tiveram destaque o movimento negro por direitos civil contrário ao racismo
legalizado em diferentes estados. Destacaram-se lideranças, como: Martin Luther
King Jr., Malcolm X, e as organizações ativistas como os Black Power e os Panteras
Negras, com diferentes formas de resistências que vão desde formas pacíficas até a
armada.
Estes movimentos encontraram opressão de setores conservadores da
sociedade norte-americana motivados pelo ideal da superioridade wasp e de
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organizações racistas como a Ku Klux Klan (que teve sua origem, ainda, na segunda
metade do século XIX). Neste contexto, houve perseguição e assassinato de negros,
de judeus e de imigrantes, estes setores, também pressionaram autoridades sobre
possível aprovação de leis que favorecessem os direitos sugeridos pelo movimento
negro. Contudo, eles seguiram avançando, até conseguirem suas reivindicações.
Zappa & Soto (2008, p. 44 e 46), também argumentam, sobre a década de 60 nos
EUA.

Enquanto o confronto no Vietnã era alvo de críticas dentro e fora dos
Estados Unidos, uma outra guerra irreconciliável crescia nas entranhas
do solo americano: a luta dos negros por direitos civis. Desde 1955,
quando a costureira negra Rosa Parks se recusara a obedecer à lei do
apartheid racial no Alabama, não cedendo seu lugar no ônibus a um
homem branco que exigia que ela se retirasse do setor destinado aos
brancos, a campanha dos negros por seus direitos crescera e se
organizara, conseguindo, em 1968 uma mobilização nunca vista. [...].
Desde a Guerra Civil o país nunca estivera tão dividido quanto em 1968. O
movimento dos Direitos Civis nos Estados Unidos, que começara em 1955
e se intensificaram nos anos 60, com o surgimento de organizações
negras como os Black Power e o Black Panther Party (Partido dos
Panteras Negras), lutava pelo fim da segregação racial nos Estados
Unidos. Em Nova York, Hubert Rap Brown, até então presidente da SNCC –
Comitê Estudantil Não violento -, abandonou a crença pacifista e passou a
defender uma “revolução negra para que nossa raça possa sobreviver”,
conforme dizia. Aderiu ao partido dos Panteras Negras e ganhou fama de
extremista.

Malcom X, ou seja, Malcom Litthe nasceu em Omaha estado de Nebraska,
região central dos Estados Unidos, em 19 de maio de 1925, filho de pastor
protestante, uma família de sete filhos que foi desestruturada pela segregação
racial. Assim se pronuncia Mattos (2011, p.138) sobre a família de Malcom e a
ausência de cidadania para a população negra, “como todas as famílias negras dos
EUA, à época, sobretudo as residentes nas antigas regiões escravistas, a família
Litthe estava sujeita a constantes provocações e ataques violentos da supremacia
branca, tais como a Ku Klux Klan”.
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A despeito das adversidades que vivera Malcom X tornou-se um dos líderes
do movimento negro norte-americano no final da década de 50 e início da década de
60. Propunha um nacionalismo negro, uma identidade separada dos brancos, um
movimento não pacifista, mais radical, com uso de armas segundo necessidades, e
também fazia acordo políticos que julgassem necessários. Viveu nos guetos das
grandes cidades norte-americanas e ainda na juventude envolve-se em ações
criminosas que o levaram a prisão. Nela se converteu ao islamismo e recebeu o
nome de Malcom X, se estruturou na religião, exerceu influência política em seu
contexto de atuação. Decepcionou-se com ações da liderança da Nação do Islã
norte-americano e rompeu suas relações, fez uma peregrinação à Meca, visitou
líderes políticos na África e decidiu retornar ao EUA com nova proposta da luta
antirracista, sendo assassinado em 1965.
Martin Luther King Jr. nasceu no dia 15 de janeiro de 1929, na cidade de
Atlanta, no estado da Geórgia. Sendo considerado “um dos estados mais racistas
dos Estados Unidos”. Oriundo de família protestante, uma linhagem de pastores,
acaba seguindo a tradição familiar tornando-se pastor da Igreja Batista Ebenezer de
Montgomery, no Alabama (1954) e Atlanta (1959), formado na retórica
protestante/teólogo, doutor em filosofia pela Universidade de Boston e ativista
político do movimento pelos direitos civis dos negros no país, influenciado pelas
ideias pacifistas de Mahatma Gandhi, propunha uma estratégica de luta pacífica,
contra a segregação racial e a marginalização dos afro-americanos. Era adepto da
luta multirracial, um discurso integracionista que refletia uma tradição narrativa da
nação norte-americana, sob a tese de que os Estados Unidos precisavam
reconhecer a igualdade de direitos, ser uma nação unida e aceitar a contribuição dos
negros que ali estiveram e estavam no processo de construção da nação. King Jr.
também era adepto do ideal de desobediência civil. Assim, organizou várias
manifestações pacíficas e liderou boicotes a meio de transportes que discriminavam
os negros. Neste contexto, Apolinário (2007, p. 177), declara, que:

No ano de 1963 [...] Martin Luther King Junior liderou uma passeata com
250 mil pessoas pelas ruas de Washington. Nessa ocasião ele discursou
sobre o sonho de ver brancos e negros juntos, numa sociedade em que as
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pessoas fossem julgadas não pela sua cor, mas pelo caráter. Essa e
demais ações resultaram na Lei dos Direitos Civis (1964) e na Lei dos
direitos de Voto (1965). A luta pacífica pelos direitos civis garantiu-lhe o
Nobel da Paz, em 1964. Os movimentos de protesto contra a guerra no
Vietnã também tiveram em Luther King um grande aliado. Martin Luther
King foi assassinado em 4 de abril de 1968, no dia seguinte ao
assassinato, ocorreram conflitos raciais em centenas de cidades, nos
quais 46 pessoas foram mortas. Depois da morte de Luther King, o
movimento estudantil assumiu atitudes radicais, chegando a ocupar a
Universidade Columbia, em Nova York.

Sobre o processo de construção da cidadania nos Estados Unidos da
América, Karnal (2006, p. 150 e 151) observa que a cidadania e a liberdade “são
inseparáveis” e que “seu princípio de igualdade foi se ampliando de forma muito
decidida ao longo do período independente”, porém “sempre houve uma dificuldade
estrutural nos EUA em entender os cidadãos de outros países como seres humanos
com o mesmo grau de direitos que os norte-americanos”. Assim, é perceptível um
“grande paradoxo do conceito norte-americano de cidadania”, fundamentado em
legislações como a Declaração da Independência (1776) e a dos Diretos Civis (1964),
“que bania, na forma jurídica, quaisquer distinções de raça, sexo, cor, religião ou
origem nacional”.
Neste sentido, o referido autor, ainda ressalta, que King, Jr. em seu discurso

I have a dream, proferido em 1963, afirmava “que nem a independência nem o fim
da escravidão significaram o fim das limitações à cidadania dos negros e cobrava
que os direitos expressos na Declaração de Independência fossem compreendidos
amplamente”. Assim, estava cobrando “uma tradição sólida do Direito dos EUA”,
pois a cidadania norte-americana “era construída a partir de mecanismos de defesa
do indivíduo diante do Estado ou de outros indivíduos”, isso pela “construção da ideia
do excepcionalismo norte-americano, associado ao ideal do dever nacional de
espalhar pelo planeta essas virtudes”.

Nos últimos meses de sua curta vida, Luther King estava claramente
deprimido. Em seus discursos a presença da morte aparecia com mais e
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mais frequência. Lutava com crescentes dificuldades de controlar os
militantes negros cansados de apanhar de extremistas brancos e de
policiais racistas. Sua mensagem pacifista estava em baixa e era cada vez
mais questionado por jovens militantes provenientes dos guetos das
periferias das grandes cidades. Era também alvo de uma implacável
perseguição por parte do FBI, [...] que mantinha Luther King sob um
paranoico cerco de 24 horas por dia: ele era espionado, fotografado, suas
conversas eram gravadas e policiais se infiltravam em seu círculo mais
íntimo. [...] o tiro que matou Luther King feriu gravemente todos os negros
que acreditavam ser possível construir pacificamente, nos Estados
Unidos, uma sociedade igualitária, onde ninguém seria discriminado em
virtude da cor da pele. Após sua morte, parecia que a guerra havia sido
declarada entre brancos e negros. O sonho de uma transformação pacifica
havia terminado. (ZAPPA & SOTO, p. 102 e 103).

Partindo da premissa de que Martin Luther King Jr. foi “o mais respeitado e
famoso militante negro dos Estados Unidos”, como afirmam Zappa & Soto (p. 95),
um dos objetivos deste texto, volta-se para a compreensão da construção da
memória coletiva de King Jr. nos Estados Unidos. Reconhecendo, segundo Le Goff
(2003, p. 469), que “a evolução das sociedades, na segunda metade do século XX,
elucida a importância do papel que a memória coletiva desempenha”, ela “faz parte
das grandes questões das sociedades desenvolvidas e das em vias de
desenvolvimento, das classes dominantes e das classes dominadas, lutando, todas,
pelo poder ou pela vida, pela sobrevivência e pela promoção”. Assim, “a memória é
um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva,
cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de
hoje, na febre e na angustia”.
Nesta perspectiva, segundo Calmon (2016, p.72, 73 e 85), é possível identificar
que Martin Luther King Jr.: tem um feriado nacional em sua homenagem, desde o
ano de 1986 (15 de janeiro, dia de seu nascimento); existem mais de 700 logradouros
em seu nome; segundo o instituto de pesquisa de Gallup é a segunda pessoa mais
admirada do século XX, nos EUA, perdendo apenas para Madre Tereza de Calcutá;
para manter seu legado ideológico, sua esposa Coretta criou no ano de 1968, na
cidade de Atlanta, o The King Center (uma organização não governamental); a
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construção do Martin Luther King, Jr. Memorial, Washington, EUA, inaugurado em
outubro de 2011 pelo presidente norte-americano Barack Obama, (o quadragésimo
quarto presidente norte-americano e o primeiro negro), ao tomar posse após sua
reeleição no ano de 2012, Obama fez um discurso que homenageava o ativista e o
juramento de governabilidade sobre a bíblia de King, afirmando, entre outras
questões, que prezaria pela “igualdade de direitos para todos e a paz no mundo”; o
Hotel Lorraine em Memphis, no Tennessee em que se hospedara e onde foi morto,
tornou-se sede do Museu Nacional dos Direitos Civis.
Portanto, é possível afirmar que os fatos identificados acima, corroboram
com a afirmação de Zappa & Soto, e sobre a importância de Luther King, como um
dos mais conhecidos e respeitados líderes do movimento negro norte-americano
pelos direitos civis. Assim, a construção da memória coletiva da sociedade norteamericana que envolve King, volta-se para o ideal de alguém que lutou e contribuiu
para a construção da narrativa de uma Nação Americana democrática, que preza
pela igualdade de direitos e pela liberdade, e que estes são os pilares de
sustentação dessa sociedade e exemplo para o mundo. Nesta perspectiva, Le Goff
(2003, p. 471), ressalta:

A memória, na qual cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura
salvar o passado para servir ao presente e ao futuro. Devemos trabalhar
de forma que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a
servidão dos homens.

Neste sentido, é importante considerar as contribuições de King na luta por
uma sociedade norte-americana mais democrática, ainda na década de 60, mas
atrelar sua memória individual à construção de uma memória coletiva da sociedade
norte-americana, de caráter democrático e excelência para o mundo, seria utilizá-la,
para a servidão dos homens e não para a sua libertação.
Segundo Martins (2008) a entrevista concedida por Lillian Williams
professora e coordenadora de estudos afro-americanos na Universidade Estadual
de Nova York, em Buffalo, apresenta informações significativas sobre a sociedade
norte-americana no início do século XXI. Assim, se expressa Williams: “nos últimos
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40 anos, a sociedade americana mudou radicalmente”, entre as mudanças ocorridas
apresenta a formação de uma classe média negra e que as conquistas do
movimento negro foram fundamentais neste processo. Houve algumas ações
afirmativas na década de 70, que possibilitaram a entrada e permanência de
“professores e estudantes de minorias sociais nas universidades”, mas que ainda,
não vivem uma democracia racial, pois existem segregacionismos em escolas de
ensino fundamental e poucas oportunidades de acesso a empregos, a educação e a
saúde. Sendo assim, é necessário “reduzir as tremendas desigualdades raciais que
ainda persistem nos EUA”, por meio da implementação dos direitos legais já
existentes.

Análise Fílmica
Analisar um filme é também situá-lo num contexto, numa história. E, se
considerarmos o cinema como arte, é situar o filme em uma história das

formas fílmicas. Assim como os romances, as obras pictóricas ou
musicais, os filmes inscrevem-se em correntes, em tendências, e até em
“escolas” estéticas, ou nelas se inspiram a posteriori. (VANOYE & GOLITLÉTÉ, 2009, p. 23).

Como já foi exposto no contexto histórico sobre o movimento negro norteamericano por direitos civis, Martin Luther King Jr. foi um dos mais significativos
líderes deste movimento, sua memória é cultuada nos EUA como um grande líder,
um mártir, e em muitas regiões do mundo. Na Inglaterra, por exemplo, foi
homenageado em forma de estátua em tamanho natural na estrada da Abadia de
Westminster, na cidade de Londres, possui documentários como: a história de
Martin Luther King – (DVD/1994/Cannes Distribuidora) entre outros, vídeos no
Youtube e em outros meios de difusão de informação e de conhecimento, livros que
abordam sobre sua biografia, a autobiografia e os seus melhores discursos são
alguns exemplos de materiais de grande repercussão, porém Selma: uma luta pela

liberdade (2014), sob a direção de Ava DuVernay, é o primeiro filme de lançamento
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internacional, sua exibição nos EUA ocorreu em dezembro de 2014, no Brasil em
fevereiro de 2015, período que se comemorava os 50 anos da legislação sobre os
direitos civis (1964) e o voto (1965) estendido aos negros nos EUA, foi exibido
gratuitamente nas salas de cinema em Selma, no Alabama.
Assim, um dos objetivos do texto consiste na análise da história e da
memória de Martin Luther King Jr., observando a relação entre o cinema e a
história, a ideologia e a estética utilizada no filme. Segundo Calmon (2016, p.93):

A recepção do filme pelo público foi ótima! Selma foi aclamado pela
crítica, porém, só recebeu duas indicações ao Oscar, o que causou muita
polêmica. A ausência de Ava DuVernay e do ator David Oyelowo nas
indicações ao Oscar 2015, provocou críticas e protestos entre as equipes
de Hollywood e do público. Algumas pessoas até acreditavam que a
exclusão de Ava nas indicações esteja relacionada às críticas sobre a
representação do presidente Lyndon B. Johnson. Mas, mesmo com as
poucas indicações, o longa mostrou a que veio e recebeu o Oscar como
melhor Trilha Sonora e a indicação de Melhor Filme do ano, um dos
prêmios mais desejados da noite.

A narrativa fílmica se inicia com King se preparando junto com sua esposa
para receber o prêmio Nobel da Paz (10 de dezembro de 1964, em Oslo na Noruega),
seu leve desconforto com o ritual, a vestimenta que a ocasião sugeria e refletindo
sobre a realidade negra conflituosa em seu país, enquanto estava ali para ser
premiado como herói pela justiça e pela paz. Sua esposa Coretta Scott King parecia
sentir-se bem confortável com a situação, o elogiava e seguiram em conversa
amistosa até o momento da entrega do prêmio. No momento em que discursava
agradecendo a premiação e argumentava sobre a falta de cidadania e a opressão
aos negros nos EUA, uma igreja Batista da comunidade negra é bombardeada e
quatro adolescentes que desciam as escadas naquele momento morrem,
simbolizando o ataque ocorrido em 1963, em Birmingham no estado do Alabama,
pelo grupo racista Ku Klux Klan e demais agressões dessa natureza a igrejas e
casas no Sul do país. As duas imagens destacadas apresentam parcialmente
momentos das cenas descritas acima.
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B – Adolescentes em igreja bombardeada. SELMA
(2014).

Na sequência, a narrativa volta-se para a cidade de Selma, no estado do
Alabama, Região Sul dos Estados Unidos da América, no ano de 1965, procurando
retratar a luta do movimento negro, sob a liderança de Martin Luther King Jr. pelo
direito ao voto. Esta é a trajetória do filme, que procura retratar os diferentes
momentos que envolveram a busca pelo direito ao voto em Selma: as estratégias
utilizadas pelo movimento negro; a presença de membros da Conferência Sulista de
Liderança Cristã (em inglês SCLC); os diálogos de King e sua equipe com o
presidente norte-americano Lyndon B. Johnson; os embates policiais sob o
comando do xerife Jim Clark; os registros/escutas telefônicas utilizadas pelo FBI; a
prisão em Selma; a falta de negociação do governador do Alabama George Wallace;
a perseguição de grupos racistas brancos; a aproximação de Malcom X; e o apoio de
representantes religiosos e da população branca de variadas regiões do país na
marcha de Selma até Montgomery.
Pela análise da autobiografia de King, organizada pelo historiador norteamericano Carson (2014, p. 320), a trajetória fílmica parece corresponder com os
fatos históricos ocorridos em Selma, são eles:
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Em 1965 a questão é o direito de voto e o lugar é Selma, Alabama. Em
Selma, vemos o clássico padrão de privação de direitos típicos das áreas
do Cinturão Negro do Sul em que os negros são a maioria.
1º de fevereiro de 1965 – King é preso com mais de duzentas após a
marcha pelo direito de voto em Selma, Alabama.
26 de fevereiro – Jimmie Lee Jackson morre depois de ser baleado pela
polícia durante manifestação em Marion, Alabama.
7 de março – Manifestantes são agredidos na ponte Edmundo Pettus
Bridge.
11 de março – O reverendo James Reeb morre após ser espancado por
brancos racistas.
25 de março – A marcha de Selma a Montgomery termina com o discurso
de King; horas depois, membros da Klan matam Viola Gregg Liuzzo,
quando ela transportava manifestantes de volta a Selma.

Nesta perspectiva, a narrativa fílmica aborda todos os fatos citados por
Carson, com exceção da morte de Viola Gregg Liuzzo, mas sua presença é
identificada na participação da marcha e aparece uma descrição sobre sua morte
pela Ku Klux Klan, no momento do discurso final de King em Montgomery.

Ava DuVernay concede como elemento forte da trama fílmica o discurso
midiático, neste sentido, enfatiza e direciona o olhar do espectador para identificar
como um ato sábio as denúncias que King faz por meio da mídia jornalística
impressa e televisiva sobre a violência policial praticada contra as manifestações
pacíficas que realizara, sendo este, um forte elemento de aprovação popular e
repercussão na imagem dos governantes do período, uma forma de denúncia e
pressão aos governantes municipais, estaduais e federais envolvidos e contrários as
manifestações do movimento negro. Fato que gerou certa empatia de diferentes
pessoas que atenderam ao apelo de King para participarem da marcha de Selma até
Montgomery, uma distância de aproximadamente 80 quilômetros, trajeto exaustivo e
perigoso, fizeram a primeira tentativa apoiado por uma grande parcela de religiosos,
cidadãos comuns e demais pessoas que se identificaram com a causa, chegaram
até a ponte Edmund Pettus Bridge, mas King, temendo forte repressão policial e
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perdas maiores retrocede até que conseguem autorização judicial para a marcha e a
realizam.
As imagens destacadas abaixo representam a chegada dos manifestantes
em marcha até a ponte Edmund Pettus Bridge e a desistência de King após oração e
decisão final, sendo seguido pelos demais participantes em marcha.

C– Marcha de Selma até Montgomery.

D – Marcha de Selma até Montgomery.

SELMA

(2014).

O filme apresenta uma narrativa linear que se volta para acontecimentos
entre fevereiro a março de 1965, na cidade de Selma, no estado do Alabama,
algumas cenas na casa de King em Atlanta, outras na sede do governo federal e
estadual e outras na premiação na Noruega (1964), sendo, portanto, a maioria delas
em Selma. Utiliza como plano na maioria das cenas o close-up, procurando
identificar o clima de tensão presente no discurso fílmico, como observa Xavier
(2003, p. 40), o close-up “atrai elogios como ponto de condensação de um drama que
se faz pelo movimento dos olhos – o que vê e o que é visto – e pela trama formada
pela sucessão de detalhes enganadores e reveladores”. Preza pelo estatuto artístico
do gênero melodrama utilizado no cinema, e na televisão, mas herdado do teatro e
da literatura, que segundo o referido autor (2003, p. 39), volta-se para o
“sentimentalismo, a expressividade, a eloquência e a estética do espetáculo”.
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Apanágio do exagero e do excesso, o melodrama é um gênero afim às
grandes revelações, as encenações do acesso a uma verdade que se
desvenda após um sem-número de mistérios, equívocos, pistas falsas,
vilanias. Intenso nas ações e sentimentos, carrega nas reviravoltas,
ansioso pelo efeito e a comunicação, envolvendo toda uma pedagogia em
que nosso olhar é convidado a apreender formas mais imediatas de
reconhecimento da virtude ou do pecado.

De acordo com Aumont e Marie (2006, p.184 e 185), o gênero melodrama
apresenta

algumas

características

comuns:

ação

intensa

fundada

em

acontecimentos violentos, uma narrativa simples em que se opõe a inocência
perseguida e a força do mal que oprime, uma intriga, uma confusão de identidade,
um estilo enfático ou grandiloquência. Questões presentes na narrativa em análise,
pela intensa violência policial praticada contra os manifestantes em marcha na
cidade de Selma, a grande eloquência de King em seus discursos e na liderança do
movimento, sua prisão por liderar e estar na marcha, toda opressão e ódio expresso
pelas organizações racistas e a falta de assistência do Estado em políticas públicas
de ampliação da cidadania negra nos EUA, ou seja, um discurso fílmico que está
fundamentado no conflito entre o opressor e o oprimido que ao final da narrativa
resolvem seus embates, por esses motivos seu término ocorre no momento do
discurso de King em Montgomery. Para ratificar a forte violência policial destacada
em câmera lenta em várias cenas e sua conotação direcionada por DuVernay no
decorrer da narrativa fílmica, destaca-se, entre outras, as imagens expostas na
sequência, sobre dois personagens históricos durante o movimento e as marchas:
Annie Lee Cooper e Jimmie Lee Jackson.
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F – Repressão policial: Jimmie Lee Jackson.
SELMA (2014).

Sobre a representação de Martin Luther King Jr. no filme em análise, é
perceptível que a adaptação da trajetória do ativista para o cinema, não se deu sob a
ótica do grande líder em todos os momentos da narrativa: nos discursos, na
organização das manifestações e no púlpito estava presente um homem forte e
decido, no entanto, em algumas cenas, também estava presente um homem
comum, com medo, dúvidas, choroso, melancólico em cartas para esposa, que
necessitava de um conselho de amigos, ouvir uma canção de madrugada e sentia
falta da família. Quando angustiado chegou a fumar, fato que possivelmente não
corresponderia à sua função de pastor protestante vinculado a Igreja Batista
Ebenezer, visto que a dependência química não faz parte de princípios de conduta
cristã, assim, não deveria ser praticada. As relações extraconjugais mencionadas na
biografia de King elaborada por Taylor Branch estão presentes no discurso fílmico
nas fitas do FBI e seus áudios são enviados a Coretta, porém essa prática é
doutrinalmente pecaminosa, de acordo com o contexto religioso no qual estava
vinculado. Nesta perspectiva, Ava DuVernay chama a atenção para as fraquezas
deste líder religioso, para a postura da esposa e de King diante do conflito familiar
gerado por tais ações (sendo superado por ambos e a manutenção do casamento
até a morte deste, em 1968) e que estas não refletem em demérito na memória
individual e coletiva de Luther King como ativista do movimento negro norteamericano.
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As imagens das cenas expostas na sequência, evidenciam os dois momentos
de Martin Luther King Jr. apresentados no filme: em púlpito incentivando a
participação no movimento e a marcha de Selma para Montgomery evidenciando em
sua expressão força e resistência, mas também, apresenta preocupação, temor ao
ser preso por liderar e participar de uma manifestação em frente ao fórum eleitoral
na cidade de Selma pelo direito ao voto.

G – King em culto.

H – King na prisão.

SELMA (2014).

Sobre questões gerais e curiosidades na produção, lançamento e recepção
do filme, Calmon (2016, p. 93), declara:

Ava precisou escrever novas variações dos discursos de King, pois outro
estúdio havia comprado os direitos dos discursos reais. Foi muito criticada
pela ‘exatidão’ histórica do filme. [...]. Muitos outros diretores
demonstraram interesse em dirigir o filme, como Steven Spielberg,
Stephen Frears, Paul Haggis, Spike Lee e Michael Mann. [...]. Uma das
grandes polêmicas do longa foi em torno da representação do presidente
Lyndon B. Johnson, feita por Tom Wikinson. [...] ele é definido como um
oponente a marcha de Selma, porém, historiadores contestam e afirmam
que ele foi um grande aliado ao movimento de King. [...] Oprah Winfrey e
Brad Pitt foram produtores do longa.
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O triunfo final do filme é o discurso de King em Montgomery, na capital do
estado do Alabama, que elucida a trajetória selecionada pela diretora Ava DuVernay,
para abordar a temática proposta de exibir uma cinebiografia de Luther King, sob o
gênero melodrama, colocando em pauta o jogo do bem contra o mal, ou com declara
Xavier (2003), da “virtude e do pecado”. Sendo o movimento negro representado na
figura de King a supremacia do bem, da virtude, enquanto que o mal ou pecado está
representado pelo governador do Alabama e sua rigidez em não desejar mudança
alguma na legislação de seu estado sobre a ampliação da cidadania negra, sugerir
que esse seria apenas o primeiro passo de suas exigências e que a cada direito
concedido cresceriam em suas solicitações de modo que ficariam incontroláveis, a
polícia de Selma e sua forte repressão representada pelo xerife Clark e o presidente
Johnson que se redime ao final elaborando o projeto de lei que garantia o voto aos
negros nos EUA em 1965.
A visão concedida pela diretora ao presidente Johnson como relutante aos
pedidos de King gerou muitas críticas ao filme, pois segundo Calmon (2016, p. 79) o
presidente Johnson e King tinham bons contatos, apesar de Johnson ser “conhecido
por sua personalidade autoritária” e o seu tratamento coercitivo com políticos
influentes para conseguir a aprovação de legislações, ele possibilitou certo
desenvolvimento econômico para o período inicial de seu governo e foi responsável
pelas legislações para os direitos civis e para o voto. Assim, essa relação começou a
mudar quando King “se pronunciou contra guerra no Vietnã”, sendo chamado pelo
presidente de “pastor hipócrita”, e deixando de “apoiá-lo”.
Retomando a cena final do filme, em primeiro plano vemos a ascensão de
King como um líder forte e soberano, imbuído pela força de seu discurso,
expressões faciais e corporais, a fala emotiva, alguns membros da liderança ao seu
lado, em frente, a multidão que o havia acompanhado portando bandeiras dos EUA e
faixas com diferentes dizeres sobre o movimento negro e suas reivindicações, sob
aplausos e acenos. Seguido por uma música cantada que intensifica a ação, a
conquista almejada. Em segundo plano está a sede do governo do Estado, o
Capitólio, escoltada por uma guarda policial. As cenas posteriores apresentam
trechos da marcha ocorrida em 1965, evidenciando a vigilância do exército, detalhes
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das dificuldades e dos contentamentos ocorridos no percurso, às lideranças das
manifestações são identificadas uma a uma, seguidas por descrição de seu
envolvimento e participação em Selma, marcada por expressões de satisfação com
o momento vivenciado e a descrição de atuações futuras desses membros da
liderança, também destacam o presidente pensativo na Casa Branca, o governador
olhando pela janela reflexivo e inconformado no momento do discurso de King, o
xerife Clark em uma viatura e suas atuações, conquistas e retrocessos futuros.
As imagens apresentadas na sequência representam parcialmente os
momentos finais do filme mencionados acima.

I–
King discursa em Montgomery.

J – Marcha de Selma a Montgomery. SELMA (2014).

Nos créditos finais são destacadas fotos dos atores, em ações estratégicas no
filme e a música Glory, tema da narrativa fílmica, que recebeu o Oscar de canção
original em 2015, sendo interpretada no filme e na versão original por Lonnie Rashid
Lynn, Jr. (Common) rapper e ator e John Roger Stephens (John Legend) cantor e
compositor, intensificando entre outras questões abordadas sobre a temática negra,
a sua forte influência musical no meio artístico norte-americano e outras regiões no
mundo. Ao ser apresentada na ocasião da cerimônia do Oscar em 2015, causou
comoção no público presente, que aplaudiu em pé o final da canção e a simulação
no palco da Marcha ocorrida em Selma, muitos em lágrimas, em especial o ator
David Oyelowo, que interpretou King no filme. Fatos que corroboram com a
estrutura do gênero melodrama, o respeito a história do movimento negro nos EUA
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e a perpetuação da memória de Martin Luther King Jr. como ícone da causa negra
norte-americana.

Considerações finais

O presente texto, procurou analisar a relação entre o cinema com a história,
destacando o momento em que o filme foi identificado como documento passível de
análise pelo historiador, algumas utilizações do cinema por diferentes setores
sociais, seu potencial como instrumento de comunicação de massa e agente da
história. Observou também, algumas questões sobre o contexto histórico-social
norte-americano pós Segunda Guerra mundial, em especial as décadas de 50 e 60
com destaque para o processo que envolveu a construção da cidadania negra, o
movimento negro por direitos civis, contra a segregação racial instituída legalmente
em muitos estados neste país, em especial a região Sul dos Estados Unidos, e a
análise do filme Selma: uma luta pela igualdade (2014), sob a direção de Ava

DuVernay, procurando compreender nas questões de ordem estética e ideológica
presente na construção da narrativa fílmica, a história do movimento negro norteamericano e a memória de Martin Luther King Jr.
Cabe salientarmos, que nesta compreensão e análise do filme Selma: uma

luta pela igualdade, identificou-se que o filme está fundamento em fatos históricos
reais, mas que este não é uma realidade, ou volta-se para um discurso de verdade,
e sim para uma representação desse acontecimento histórico, elaborado de forma
coletiva e seguindo por diferentes olhares, desde a escrita do enredo por Paul Webb,
até a sua produção final, sob a direção de Ava DuVernay. Trata-se de uma análise,
que procurou nos elementos presentes na narrativa, entender o que o filme diz e
como o faz, observando, conforme Morettin (2003, p. 40), “o discurso que a obra
cinematográfica constrói sobre a sociedade na qual se insere, apontando para as
suas ambiguidades, incertezas e tensões”.
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A Percepção e Recepção da Imagem no Cinema Clássico Hollywoodiano
Nelson SILVA JUNIOR
Universidade Estadual de Ponta Grossa1

A imagem que fica guardada em nossa memória, nos marca, é aquela que
tem o poder de nos seduzir. O jogo da sedução entre uma imagem e seu receptor se
constitui no que Valverde (2000) considera a instituição do sentido da obra de arte.
Este sentido está inserido num contexto temporal e cultural. Quando assistimos, por
exemplo, a um filme clássico dos anos 30, 40 ou 50, estamos presenciando um
acontecimento histórico cultural, concebido para um público que consumia um tipo
específico de cinema, criando um modelo estético característico do período. Nossa
pesquisa apresenta uma reflexão sobre a percepção da imagem dos filmes
clássicos hollywoodianos dos anos 30, 40 e 50, do século XX, construída a partir de
um contexto historicamente determinado, tanto pela história do próprio cinema,
quanto pela história do homem. Para tanto apresentamos três filmes, um de cada
década: Terra dos Deuses (The Good Earth – 1937), direção de Sidney Franklin;
Como Era Verde Meu Vale (How Green Was My valley – 1941), direção de John Ford e
Rastros de ódio (The Searchers – 1956), direção de John Ford. Para a análise da
imagem fílmica utilizaram-se fundamentos da Semiótica e da Estética, os quais
permitiram entender o processo de percepção e recepção estéticas desses filmes.

Palavras-chaves: Imagem; Cinema Clássico; Recepção de Imagem.

Introdução

O século XIX chega ao final de sua trajetória trazendo a maior revolução
imagética vista até então. Sempre na tentativa de dominar a imagem, isso desde
1
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aquelas feitas nas paredes da Gruta Chauvet à primeira projeção da imagem em
movimento, o homem buscava nessas, uma forma de compartilhar seu olhar e suas
emoções. Ainda que a fotografia antecipasse o fascínio da reprodução da imagem,
essa não causava o impacto das dimensões e do movimento que o Cinema traria.
As primeiras imagens cinematográficas apresentadas traziam cenas de um
cotidiano que marcava o final do século XIX. Porém tais imagens configuravam-se
em registros de cenas espontâneas do mundo que circundava aquele que possuía
uma câmera, ou melhor dizendo, um cinematógrafo.
O olhar ou a capacidade de olhar estava agora ampliada, não só
espacialmente (fisicamente), como também emocionalmente. A imagem de um
trem chegando a uma estação ou de funcionários saindo de uma fábrica, não só
deslocava o olhar de uma plateia, como também possibilitava a essa, uma nova
percepção de mundo e de homem. O Cinema trazia para o campo do imaginário a
possibilidade de diferentes leituras de um novo mundo que se configurava diante
dos seus olhos. Segundo Costa (1995)

O cinema, dando continuidade àquilo que a fotografia já havia começado,
inaugurou uma era de predominância da imagem e desenvolveu uma
linguagem que se tornou uma das mais populares do planeta até o
surgimento da televisão e das mídias eletrônicas. Mesmo para estas
últimas, o cinema lhes legou um padrão de organização de imagens e
sons que teve influência determinante em nossa forma de conceber e
representar o mundo, de construir e entender nossas experiências, de
armazenar conhecimento, de acumular signos, transmitir informações e
até na conformação de aspectos de nossa subjetividade. (1995, p. XVII).

A superação do mero registro de cenas cotidianas foi o abrir de portas para
a criação de uma linguagem própria para a produção de filmes, então em escala
comercial. Um dos pioneiros nesse cenário foi o ilusionista George Méliès (18611938), um ator de vaudeville, que levou sua arte do palco para a tela do cinema.
Produziu cerca de 530 filmes, entre 1896 e 1913, período esse que marca o
surgimento do cinema e o início das grandes produções. Seus primeiros filmes
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eram ainda registros de suas apresentações de mágicas, que evoluíram para
produções

com

trucagens

especiais,

proporcionadas

pelos

equipamentos

cinematográficos e filmes curtos que além dos grandes efeitos visuais para a época,
já apresentavam um roteiro e uma produção que anteviam o cinema que estava por
vir.
Seu filme mais importante é de 1902 e é considerado o primeiro filme de
ficção científica: Viagem à Lua (Le voyage dans la lune - França). O filme que tem
duração de 13 minutos foi um marco para a história do cinema, seja pelo uso hábil
de recursos cinematográficos, até então pouco explorados, seja pelo roteiro
adaptado de dois livros já famosos na época ou mesmo pelo impacto que o tema
teve sobre as pessoas que ainda tinham no cinema uma linguagem muito nova.
Méliès nos apresenta neste filme, uma imagem que se tornaria um ícone do
Cinema, ao mostrar o grupo de cientistas que chegou a Lua, contemplando a Terra à
distancia. Uma cena que só ocorreria mais de 65 anos depois quando os primeiros
homens pisariam em solo lunar. O cenário artesanalmente construído pelo próprio
George Méliès causaria comoção entre as plateias que ao assistirem o filme,
imaginavam se a Lua e a Terra tinham aquelas configurações.

Figura 01 - Fotograma do filme Viagem à Lua
Fonte: UMA SESSÃO MÉLIÈS (1997)
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Mesmo não se tratando da imagem de uma paisagem natural e sim de um
cenário pintado quase que de forma rudimentar, Méliès seduziu as plateias que
viram seu filme e imaginaram como seria, realmente, observar a Terra estando na
Lua. Este é um dos momentos mais marcantes da força da imagem do cinema em
seus primórdios. O cinema era ainda uma linguagem muito recente que dava seus
primeiros passos em direção a uma identidade enquanto arte, quando Méliès traz
para a tela a sensação do estar tão distante de casa, do deslocamento que provoca a
saudade e a melancolia.
Assim Méliés instituía, ou pelo menos, marcaria a imagem, nesse caso em
movimento, como instrumento de sedução das plateias. A partir de produções como
a de Méliès a imagem passa a exercer papel determinante para o sucesso de um
filme. A pintura e a fotografia dão espaço a um novo tipo de visualidade e se tornam
referências para as produções cinematográficas. Os filmes provocaram no homem
do início do século XX, o que a profundidade pictórica renascentista, causou ao
homem que enfrentava a transição da Idade Média para a Idade Moderna.

Cinema e Visualidade

Quando nos sentamos diante de uma tela de cinema, aqui entendido como o
cinema a que Méliès iniciou e que cineastas como Cecil B. DeMille (1881 – 1959)
deram continuidade, acabamos por vivenciar uma experiência estética que nos leva
além da simples contemplação de uma imagem considerada agradável, ou ainda,
bela. Mesmo que a forma tradicional de assistir a um filme nos remeta a uma noção
de passividade diante da imagem, a fruição diante de cenas de uma obra como O
Pão Nosso de Cada Dia (City Girl – 1930), de F.W. Murnau, nos mostra que essa é
uma experiência estética amplamente ativa, que envolve, o que Valverde (2000)
chama de “ação de leitura, de interpretação, de avaliação e de fruição” (2000, p. 90).
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Figura 02 - Fotograma do filme O Pão Nosso de Cada Dia
Fonte: O PÃO NOSSO DE CADA DIA (1930)

Aquele que está diante de uma imagem, não apenas a contempla, mas
também estabelece uma relação receptiva com esta. Receber uma imagem requer,
por parte de quem a faz, uma atitude que envolve etapas distintas, tais como a pura
descrição das formas, cores, sons, texturas, até a interpretação subjetiva a partir de
elementos que constituem distintamente cada pessoa, como as experiências
pessoais sensoriais ou a formação cultural ou mesmo profissional de indivíduo.
A obra de arte é sempre concebida dentro um tempo e de um espaço, um
binômio responsável por determinar o contexto cultural que a definirá enquanto
linguagem, estilo, movimento, ou seja, própria de um momento, de um grupo, de
uma cultura. Toda experiência estética, ou seja, toda situação que nos permite
sentir, perceber uma obra de arte, seja ela um filme, uma pintura, uma escultura ou
qualquer outra forma, se dá dentro de uma dimensão social, inserida no espaço e no
tempo do artista que a criou. As obras de arte atingem um tempo e um espaço que
mesmo seus criadores não alcançam, já que as obras permanecem mais que as
próprias pessoas.
O cinema talvez ainda seja a forma de arte que melhor conte sua própria
história. Apesar de inúmeras perdas, em especial dos primeiros filmes realizados
em Nitrato de Prata, a grande maioria dos filmes importantes foi preservada em
alguma cópia. A história desses filmes é a própria história do cinema. Assisti-los
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nos permite entender não apenas a sua concepção enquanto obra de arte, mas
também compreender a evolução tecnológica que o constituiu como linguagem
artística e como indústria, bem como perceber o olhar daquelas plateias que os
assistiram e os consagraram dentro de determinados padrões culturais e artísticos
da época.
As plateias que testemunharam a chegada do grupo de cientistas do filme
Viagem a Lua, de Méliès, certamente eram formadas por pessoas com uma
percepção de mundo muito diferente das pessoas que viram pela televisão o
astronauta Neil Armstrong (1930 – 2012) pisar, pela primeira vez, no solo lunar, em
julho de 1969. Diante dos olhos dessas plateias duas experiências estéticas distintas
ocorreram. Segundo Valverde,

A experiência é, pois, antes de tudo, a experiência de instituição do
sentido, do que faz sentido para nós, numa determinada época e numa
determinada cultura, e segundo os padrões dessa cultura. Desse modo o
simples nascimento de uma criança ultrapassa o âmbito dos fenômenos
biológicos ou fisiológicos; ele é um acontecimento histórico-cultural que
supõe a assimilação, desde o útero, de alguns padrões de comportamento
vigentes na sua sociedade, [...]. (2000, p. 95).

A recepção de uma imagem, ou melhor, das imagens que compõem uma
obra cinematográfica, instituem nos receptores um sentido com dimensões
estabelecidas por um formato capaz de expressar expectativas específicas de um
determinado momento histórico. Esse formato, tão logo deixe de responder a essas
expectativas, será superado e substituído por outro, num movimento constante de
renovação de estabelecimento de sentidos.
A superação de um formato não representa que determinados signos,
símbolos, padrões, que constituíram uma linguagem serão abandonados, porém o
que ocorrerá é que uma nova forma de recepção surgirá, determinada por novos
contextos. Assim, uma cena que provocou comoção numa plateia de 40 anos atrás,
pode perfeitamente provocar risos numa plateia atual.
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As imagens que compõem Viagem a Lua, encontram-se hoje superadas e a
apreciação da obra ocorre, em geral, quando os receptores atuais conseguem
contextualizar a obra, ou seja, assisti-la como fruto de uma linguagem em
construção, inovadora para a época de sua produção.
O cinema enquanto um fenômeno cultural do século XX traz para a
dimensão da arte a percepção de novos sentidos no campo da Estética e da
Semiótica, seja no caráter amplo de um sentido geral que as imagens podem
proporcionar ao despertarem no receptor, diferentes emoções ou no caráter
particular da beleza que essas imagens constituíram visualmente. A partir de um
determinado momento, o qual não se sabe exatamente, a produção cinematográfica
passou a dar uma atenção específica à construção da imagem. Por ser uma forma
de arte essencialmente visual, o cinema não só aprimorou a composição visual de
uma linguagem específica, como também acabou por estabelecer novos padrões de
visualidade, ao ponto das pessoas passarem a identificar um lugar, uma paisagem
ou mesmo uma situação, como “uma cena de filme” ou “coisa de cinema”.
A construção de imagens cinematográficas acabou até mesmo subvertendo
a noção de espaço e de tempo em uma narrativa para que as plateias fossem
seduzidas pela composição de elementos visuais como a cor, a luz, a sombra. Um
exemplo clássico pode ser visto no filme E o Vento Levou (Gone With the Wind –
1939), de Victor Fleming, na sequência inicial, quando Scarlett O’hara recebe o pai no
final do dia. O diálogo entre pai e filha ocorre enquanto eles transitam por uma
sequência de paisagens que seria impossível de serem percorridas durante o tempo
do diálogo. Isso acontece para que a cena culmine com uma imagem icônica da
história do cinema mundial: a silhueta do pai e da filha sob uma imensa árvore,
contemplando a propriedade em torno da qual a história se desenrola.
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Figura 03 - Fotograma do filme E o Vento Levou
Fonte: E O VENTO LEVOU... (1939)

Até os dias atuais essa típica cena do cinema clássico hollywoodiano
encanta diferentes gerações, muitas das quais já não assistiriam ao filme na sua
íntegra, por se tratar de uma obra característica de um tempo em que as plateias do
cinema buscavam ainda elementos herdados da pintura renascentista ou barroca.
Filmes como E o Vento Levou, realizado no auge do cinema hollywoodiano,
a chamada Era de Ouro do Cinema, contribuíram para instituir uma forma de se
construir uma imagem específica do cinema, diferente de linguagens anteriores
como a pintura e a fotografia ou mesmo de futuras como o vídeo ou a produção
televisiva.

O caso de alguns clássicos

O cinema hollywoodiano, em especial dos anos 30, 40 e 50, acabou por
estabelecer padrões de imagem, técnicos e artísticos, seguidos até hoje. O
desenvolvimento tecnológico de equipamentos de captação da imagem, de projeção,
de iluminação, entre outros, aliados ao aprimoramento artístico de profissionais
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como iluminadores, cinegrafistas, diretores de arte, além dos próprios diretores e
atores, foi o que gerou um padrão estético da imagem no cinema. Para melhor
entendermos como se deu a percepção e a recepção estética desses filmes,
acabamos por selecionar três obras clássicas: Terra dos Deuses (The Good Earth –
1937), direção de Sidney Franklin; Como Era Verde Meu Vale (How Green Was My
Valley – 1941), direção de John Ford e Rastros de Ódio (The Searchers – 1956),
direção de John Ford.
Terra dos Deuses é um filme norte americano, produzido em 1937 pela
Metro Goldwyn Mayer, baseado num romance de Pearl Buck, vencedor do Prêmio
Pulitzer de 1931 (ALBAGLI, 2003). Mostra a história de um casal de camponeses na
China pré Revolução Comunista e tem no elenco principal Paul Muni e Luise Rainer.
O filme recebeu o Oscar de melhor atriz e melhor fotografia (Karl Freund), além das
indicações para melhor filme, melhor direção e melhor montagem. Foi produzido
em Preto e Branco e as cenas externas foram feitas em locações da China e dos
Estados Unidos, mostrando os campos de plantação de arroz.

Figura 04: Fotograma do filme Terra dos Deuses
Fonte: TERRA DOS DEUSES (1937)

A própria produtora do filme tinha dúvidas quanto à aceitação da obra pelo
público, apesar do sucesso do livro. Os atores principais não tinham nenhuma
descendência oriental, porém os trabalhos de maquiagem e figurino, aliados a uma
interpretação convincente, contribuíram para o êxito comercial do filme. O diretor de
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fotografia Karl Freund, vinha de sucessos como Metropolis (1927 – Fritz Lang) e
Drácula (1931 – Tod Browning), entre outros e sua direção de fotografia conseguiu
explorar a poética de luta e perseverança da família, tanto nas cenas feitas em
estúdio, quanto nas externas. Tomadas feitas em ângulos que permitiam grande
profundidade para as cenas mostravam em alguns momentos a clausura da família
que luta para sobreviver às adversidades naturais e políticas do lugar onde mora,
bem como a beleza quase infinita dos campos plantados.

Figura 05: Fotograma do filme Terra dos Deuses
Fonte: TERRA DOS DEUSES (1937)

A composição visual criada para o filme trabalha a estética das cenas
produzidas em escala de cinza, como se a cor presente, ou a cor ausente, revelasse
aos espectadores toda a energia dos personagens. O filme é um exemplo de como a
produção não colorida da época era pensada e executada. As plateias, ainda não
acostumadas com a cor nas telas do cinema, viram na sequência de frames da obra,
a imagem da mulher que representa a força emocional, a força de trabalho. A
imagem em preto em branco, nesse caso, destaca as características principais dos
personagens que veem na terra a força de suas próprias existências.
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Figura 06: Fotograma do filme Terra dos Deuses
Fonte: TERRA DOS DEUSES (1937)

Como Era Verde o Meu Vale é uma produção de 1941 da Twenty Century
Fox, conduzida por Darryl F. Zauck. O elenco principal é encabeçado por Walter
Pidgeon, Maureen O’Hara, Donald Crisp, Roddy McDowall e Sara Algood. O filme
recebeu 10 indicações para o Oscar: filme, direção, ator coadjuvante (Donald Crisp),
fotografia em preto e branco, direção de arte em preto e branco, atriz coadjuvante
(Sara Algood), som, roteiro, montagem e música, tendo ganho nas cinco primeiras
categorias.
O filme apresenta a vida de uma família de mineiros de uma cidade do País
de Gales, no fim do século XIX. “Baseado no romance de Richard Llewellyn, o filme
relata os conflitos dos trabalhadores com os patrões e a vida das pessoas que têm
contato com a família”. (ALBAGLI, 2003, p. 103).
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Figura 07: Fotograma do filme Como Era Verde Meu Vale
Fonte: COMO ERA VERDE MEU VALE (1941)

Como Era Verde o Meu Vale foi produzido no mesmo ano de Cidadão Kane
(Citizen Kane – Orson Welles), um divisor de águas na história das produções
cinematográficas, que também modificaria algumas concepções visuais. Segundo
Albagli (2003), o crítico de cinema Bosley Crowther ao escrever no New York Times
sobre o filme, diz que o mesmo era visualmente riquíssimo e em termos puramente
pictóricos, uma deslumbrante obra prima.
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Figura 08: Fotograma do filme Como Era Verde Meu Vale
Fonte: COMO ERA VERDE MEU VALE (1941)

A precisão visual do filme se deve em grande parte ao apurado senso
fotográfico do diretor de fotografia Arthur C. Miller, vencedor de três prêmios Oscar
e indicado outras quatro vezes por filmes como E as Chuvas Chegaram (The Rains
Came – 1939), de Clarence Brown.
As imagens do filme exploram, em especial, a pequena cidade encravada
num vale, onde toda a história acontece. Muitas tomadas são feitas a partir de
ângulos que fazem com que a perspectiva da cena direcione o olhar do espectador
para o fundo da tela, como se esse percorresse o mesmo caminho dos mineiros
indo em direção ao trabalho. A direção de arte, responsável pelos cenários que
caracterizam uma pequena cidade galesa do final do século XIX, suas casas, ruas e
a mina de carvão, foi responsável por ambientar as imagens que serviram de fundo
para os dramas pessoais dos personagens. O sucesso comercial, maior que o da
crítica da época, se deve em grande parte às composições visuais criadas para a
narrativa.
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Figura 09: Fotograma do filme Como Era Verde Meu Vale
Fonte: COMO ERA VERDE MEU VALE (1941)

A história da família em torno da qual a narrativa se desenrola, contada em
forma de flashbacks por um dos personagens centrais, tem sua dramaticidade
intensificada pelas imagens criadas com essa função. As plateias da época, que
assistiram ao filme em um cinema, aos poucos estavam deixando de assimilar o
uso do Preto e Branco como elemento fundante de uma narrativa visual da
linguagem cinematográfica, que agora dava mais espaço para as produções em
cores. A cor nos filmes não só ganhava mais espaço como servia de característica
nobre de uma produção.
Na década de 50, a maioria dos filmes importantes de Hollywood era
produzida em cores, ainda que muitas grandes produções fossem realizadas em
preto e branco. O faroeste foi um dos temas mais importantes para o cinema
hollywoodiano e talvez por se tratar de um tema especificamente norte americano,
ele é considerado o mais americano dos gêneros cinematográficos. John Ford (1894
– 1973) foi o diretor que melhor se expressou no gênero, sendo o diretor do filme
considerado, junto à No Tempo da Diligências (Stagecoach – 1939), também dirigido
por ele, o exemplo máximo do bom faroeste: Rastros de Ódio.
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O filme traz dois elementos marcantes na carreira do diretor: o ator John
Wayne (1907 – 1979), intérprete principal de vários de seus filmes e o Monument
Valley, uma região dos Estados Unidos que demarca a divisa de quatro estados e em
função de um grande vale ali existente, proporcionou cenas marcantes de corridas
de diligências e carroças e perseguições entre caubóis e índios do cinema.

Figura 10: Fotograma do filme Rastros de Ódio
Fonte: RASTROS DE ÓDIO (1956)

John Wayne interpreta Ethan, um ex combatente da guerra civil americana,
que volta para visitar o irmão e sua família, entre eles a cunhada por quem Ethan é
apaixonado. Após o massacre da família e o rapto da sobrinha mais nova, Debbie,
Ethan, acompanhado do sobrinho mestiço de cherokee, partem em busca da
menina. Somente anos mais tarde o reencontro irá acontecer e não da forma
tradicional para um reencontro dessa natureza.
O filme foi um grande sucesso comercial, com um elenco encabeçado pelo
veterano John Wayne e outras estrelas da década de 50, como Vera Miles, Jeffrey
Hunter e Natalie Wood. Parte do sucesso da produção deve-se à excelente fotografia
de Winton C. Hoch, vencedor de três prêmios Oscar. A fotografia do filme pode ser
entendida em dois importantes momentos da narrativa. O primeiro quando o filme
mostra a chegada e a estadia de Ethan na casa do irmão, com tomadas que colocam
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o espectador como um observador oculto na cena. Em outros momentos a imagem
explora as expressões dos personagens, sendo a mais marcante a do chefe
comanche Scar (Henry Brandon). O segundo quando os personagens de John Wayne
e Jeffrey Hunter buscam por diversos cenários a menina raptada.

Figura 11: Fotograma do filme Rastros de Ódio
Fonte: RASTROS DE ÓDIO (1956)

Segundo Fuller (2011)

Visualmente, o filme varia do expressionismo minucioso às tomadas
panorâmicas grandiosas, graças à técnica de fotografia Vista Vision de
Winton C. Hoch, que tornou os rochedos e pináculos de arenito da
Monument Valley surrealmente cativantes. (2011, p. 246).
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Figura 12: Fotograma do filme Rastros de Ódio
Fonte: RASTROS DE ÓDIO (1956)

Rastros de Ódio se consagrou como um grande filme e até os dias atuais
tem sido tema de diferentes estudos, tanto em função de sua temática, quanto da
sua qualidade técnica enquanto linguagem artística. O filme representa um faroeste
que extrapola o dualismo bem e mal, herói e bandido, configurando-se num dos
filmes mais marcantes do cinema clássico hollywoodiano.
Os três filmes citados representam exemplos dentro de um grande número
de obras primas, não só do cinema hollywoodiano, que se consagraram diante do
público por apresentarem imagens (coadjuvadas pelo som) resultantes de um
trabalho que permitiu às plateias, o que Valverde (2000) chama de “instituição do
sentido” (2000, p. 95), dentro de uma determinada época e numa determinada
cultura. Naquilo que vemos sentido, podemos perceber a beleza, enquanto um
fenômeno cultural que tem como uma das suas intenções a sedução. A sedução
pelo olhar do cinema.

Algumas considerações
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Hoje quando assistimos aos filmes aqui mencionados, geralmente em
aparelhos que reproduzem em formatos diferentes da tela do cinema,
remasterizados e com qualidade compatível com os suportes tecnológicos
contemporâneos, estabelecemos com essas obras da arte cinematográfica uma
relação temporal e cultural, que nos permite entender o cinema também como um
signo. Um signo que representa não somente as mudanças e transformações da
própria linguagem, mas um signo que nos remete ao olhar das plateias que ao
longo dos anos assistiram estes filmes. Olhares que se espantaram com a fotografia
ganhando movimento; com as imagens que passaram a falar; com as imagens que
ganharam cor; com a reprodução de lugares e personagens; com a transposição
das linguagens. As obras resistem ao tempo não apenas quando são preservadas
fisicamente, mas especialmente quando são incorporadas pela psique daqueles que
as contemplam.
Quando um filme é produzido, ele reflete uma produção artística coletiva,
gerada dentro de um formato estabelecido por padrões e convenções sociais de um
tempo, de um lugar. Ao assistirmos um filme Como Terra dos Deuses, estamos
contemplando o olhar de artistas que viviam sob determinados conceitos estéticos
da época; artistas que recriaram um ambiente ao qual não pertenceram e que
respondiam a uma lógica de mercado que guiava a produção artística. Um dos
grandes desafios desses artistas era o de seduzir simultaneamente milhares de
olhares, de diferentes culturas, idades, gêneros, etnias. Por ser o cinema
essencialmente visual, a imagem sempre foi o principal signo, ou seja, aquilo que
está no lugar de alguma coisa, capaz de seduzir, não desconsiderando os textos, os
diálogos, a música, os efeitos sonoros.
A percepção dos espectadores sobre esses filmes que marcaram um tipo
de produção cinematográfica, um estilo de se produzir filmes, é que determinou um
sentido de caráter especifico capaz de faze-los permanecer na memória de quem os
assiste. Ao que entendemos por belo, corresponde esse sentido de caráter
específico que acabou por determinar um conjunto de normas, regras, padrões, que
estabeleceram a linguagem dos filmes, produzidos por Hollywood, numa
determinada fase.
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Aprecia-los enquanto produtos artísticos requer uma viagem no tempo, não
no tempo diegético da produção cinematográfica, mas sim no tempo de cada
partícipe da obra, seja ele um diretor, um produtor, um ator, um figurinista, um
fotógrafo ou um alguém sentado numa poltrona diante da projeção. Como é possível
ainda nos interessarmos, nos emocionarmos, 115 anos depois, diante de Viagem à
Lua, quando já sabemos que a Lua, não é a Lua que Méliés nos apresenta. Esse é
justamente o poder da sedução que a obra de arte exerce sobre o homem: o fato de
não buscarmos respostas, apenas nos deixarmos seduzir.
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Maman e as aranhas na discursividade fílmica de O Homem Duplicado
Milena Beatriz da SILVA
(PIBIC/CNPq-FA/UEM)1
Renata Marcelle LARA
(UEM)2

Este texto apresenta um recorte de uma pesquisa (PIBIC/CNPq-FA/UEM)
que tem como foco a discursividade da obra Maman, da artista francesa Louise
Bourgeois, no filme O Homem Duplicado. Acerca da temática, interroga-se: De que
maneira a obra artística Maman participa da discursividade de O Homem Duplicado?
Objetiva-se observar o funcionamento discursivo da/na presença de tal obra – uma
grande aranha metálica – na constituição e estruturação do discurso fílmico de O

Homem Duplicado. Como aporte teórico-metodológico, utiliza-se a Análise de
Discurso francesa pecheutiana, por meio de diálogos com estudos de outros
pesquisadores acerca de Louise Bourgeois. Como resultado, vislumbra-se, por meio
do mecanismo discursivo de descrição-interpretação, a compreensão dos efeitos de
sentido que Maman e(m) sua relação com aparições de outras aranhas produzem
no jogo simbólico envolvendo personagens do filme. A investigação é vinculada à
Universidade Estadual de Maringá (UEM) e ao GPDISCMÍDIA – Grupo de Pesquisa
em Discursividade, Cultura, Mídia e Arte.

Palavras-chave: Maman, O Homem Duplicado, Análise de Discurso.

Introdução

Acadêmica do 7º semestre do curso de Artes Visuais da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Bolsista de Iniciação
Científica PIBIC/CNPq-FA-UEM. Membro do GPDISCMÍDIA-CNPq/UEM – Grupo de Pesquisa em Discursividades, Cultura, Mídia
e Arte.
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Este artigo apresenta um recorte do projeto “A discursividade da obra

Maman, de Louise Bourgeois, em o Homem Duplicado”. A investigação focaliza o
funcionamento discursivo da obra de Bourgeois na relação com o discurso fílmico
de O Homem Duplicado (2013), adaptação do livro homônimo do escritor português
José Saramago. O que nos interessa são os efeitos de sentido da obra Maman no
filme, tendo em vista a maneira como ela significa enquanto obra, olhando também
para o fato de não se apresentar na produção fílmica como um simples objeto
cênico ou decorativo, estando ali de modo a constituir(-se) (a)o filme.
O escritor português, em seu livro, não conta uma história científica, de
clones, ou algo do gênero, mas conta a vida de um homem que descobre que em
sua própria cidade há um homem idêntico a ele, como se fosse um irmão gêmeo,
embora não seja. O filme nos apresenta este mesmo percurso, no qual o cineasta
canadense Denis Villeneuve adapta a obra de Saramago para a linguagem
cinematográfica, fazendo um forte trabalho visual e mistura de elementos que
ganham um caráter simbólico, tal como o aparecimento da obra Maman, de Louise
Bourgeois, no desenvolver de algumas das cenas. Conforme Carlos Riopérez (2015),
Villeneuve, que se especializou em cinema na Universidade de Quebec, começou a
carreira na televisão e no início dos anos 2000 dirigiu sua produção Redemoinho
(2000), que ganhou cinco prêmios Genie e concorreu ao festival de Berlim, dando
notoriedade a Villeneuve. Em 2013, Villeneuve adaptou o livro O Homem Duplicado,
de José Saramago, para o cinema.
Para abordar “Maman e as aranhas na discursividade fílmica de O homem

duplicado”, dividimos este artigo em duas seções. Na primeira, levantaremos
informações sobre a obra Maman e os aspectos biográficos significativos para a
elaboração da própria obra da artista francesa Louise Bourgeois, abordando as
relações entre a vida e a obra a partir dos autores João Frayze-Pereira (2007), Maria
Cristina Leandro Ferreira (2013) e Tânia Rivera (2014). A segunda seção diz respeito
ao processo analítico, por meio do mecanismo descrição-interpretação, da relação
da obra artística Maman no contexto da produção fílmica, bem como do
aparecimento de outras aranhas durante o filme. O processo teórico-analítico se
apoia na Análise de Discurso pecheutiana, partindo de Eni Orlandi (2012), além de
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compreender mais sobre o filme O Homem Duplicado, embasando-nos em Wilson
Ferreira (2014), buscando também entender o termo aranha no jogo simbólico que
produzem, a partir de Juan-Eduardo Cirlot (1982) e Thomas Bulfinch (2015),
retornando à aranha de Bourgeois com Elizabeth Manchester (2009).
Desse modo, por meio da Análise de Discurso francesa, perspectiva de
Michel Pêcheux, preza-se pela análise da obra de Bourgeois dentro da produção
fílmica do diretor canadense, de forma a observar de que forma ela pode se
significar e significa o filme. O discurso, conforme a perspectiva teórica proposta por
Michel Pêcheux, é o efeito de sentido entre sujeitos. Para tentar compreender o
funcionamento discursivo da obra artística dentro do filme, olhando os efeitos de
sentidos que daí podem surgir, interroga-se: De que maneira a obra artística

Maman participa da discursividade de O Homem Duplicado?

Louise Bourgeois: imbricamentos entre vida e arte

Nascida em Paris, em 1911, e falecida em 2010, na cidade de Nova
York, Louise Bourgeois foi uma artista franco-americana que produziu trabalhos
fortes, segundo Frayze-Pereira (2007). Para o autor, as produções de Bourgeois
reverberam aspectos de sua vida, englobando as vivências de infância atadas à
convivência familiar. Isso faz com que, em suas obras, arte e vida tornem-se
indissociáveis.
Os trabalhos da artista se apresentam como se fossem a reunião das
consequências e experiências de sua vida e, por isso, são bastante estudados pelo
forte teor psicanalítico. Conforme Rivera (2014, p. 290), “ainda que nem todos sejam
acompanhados de uma narrativa autobiográfica, eles se referem fortemente a ela e
a tornam presente como uma espécie de aura”. A autora cita o que a própria Louise
Bourgeois afirma sobre toda obra produzida por qualquer artista tratar-se da
realização de um autorretrato. Rivera (2014, p. 293) aponta que “em vez de uma
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ficção onde se afirme um eu, trata-se, nesse retrato, de problematizar a natureza do
eu, mais do que lhe restituir um lugar de direito”.
Frayze-Pereira (2007) argumenta sobre as relações de Louise
Bourgeois com sua família que constituem suas obras e problematizam a natureza
do seu eu. O autor comenta o que a própria Bourgeois teria relatado a respeito de
sua criação. Segundo a artista, conta o autor, ela foi criada em um ambiente familiar
promíscuo, mas que ninguém falava sobre sexo – era como se ele não existisse,
quando, na verdade, não se pensava em outra coisa, visto que seu pai dormia com
“qualquer uma”, incluindo uma tutora que morava na casa de sua família. Esse é
apenas um dos momentos de sua vida que a impulsionaram para esse processo de
reflexão sobre si mesma e que resultaram em sua arte. Frayze-Pereira aponta que
a artista indica que a dor serviu de matéria para a produção de muitos de seus
trabalhos.

Pode-se pensar que as operações artísticas de Louise Bourgeois são
elaborações de ações agressivas sobre certos objetos, isto é, operações
que podem ter sido organizadas por um movimento de reparação, de
restauração do objeto percebido como ameaçado ou destruído
fantasiosamente. (NIXON, 1997, p. 161 apud FRAYZE-PEREIRA, 2007, p.
100).

Em processos artísticos de desconstrução, fragmentação, Louise
Bourgeois expunha seu relacionamento traumático com o pai. De acordo com
Frayze-Pereira (2007), a artista relata que, em certa ocasião, seu pai recortou, em
uma casca de laranja, a figura de uma menina e disse que era Louise – e que ela
não tinha nada entre as pernas. O autor, explorando o pensamento de Bourgeois,
comenta que a artista, quando criança, diante dessa situação de humilhação, em
resposta ao pai, fez uma escultura de pão no formato de um homem, seu pai, e
cortou os membros com uma faca.
Suas obras, com o caráter intenso e muito pessoal de Louise
Bourgeois, resvalaram na Psicanálise. Refletindo sobre essas considerações e
pensando nas fortes relações entre a vida de Bourgeois e suas obras, apontamos
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aqui o que Ferreira (2013) considera a respeito da artista franco-americana: “Louise
sempre teve uma relação de estranha intimidade com a arte e psicanálise, ambas
constitutivas de seu processo de formação e criação” (FERREIRA, 2013, p. 135). Para
Bourgeois, ainda segundo o autor, toda a obra de um artista pode ser vista como um
autorretrato, tal como Rivera nos apresenta, sendo assim, como se suas produções
fossem uma espécie de autoanálise. Ferreira (2013) retrata que por conta dessa via
de entendimento em que se aliam fortemente a criação artística com o trabalho
psicanalítico, é o inconsciente que norteia e assume um papel-chave no fazer do
artista. “O que moveria o artista seria o desejo de acessar o inconsciente por meio
de suas obras” (FERREIRA, 2013, p. 135).
A respeito de Louise Bourgeois, Ferreira diz que o que se sabe é que a
artista teve experiências com análise e que se consultou com o analista Henry
Lowendfeld, desde 1952, quando o pai de Bourgeois morreu, até a morte do analista,
em 1985. Foi apenas depois da morte do marido da artista, o historiador da arte
Robert Goldwater, que, conforme Frayze-Pereira (2007, p. 100), “[...] ela passou a
rever o seu passado traumático pela ótica do feminismo”. Segundo o autor, a francoamericana possui uma obra que discute e problematiza o lugar da mulher em um
mundo artístico falocêntrico.
No imaginário autobiográfico de Bourgeois, conforme Ferreira (2013,
p. 135), aparecem trabalhos que frequentemente remetem a “fantasmas do pai, ecos
da infância, a maternidade, a histeria, gênero e representação fálica, o fisiológico, a
dimensão onírica e o inconsciente”. Todavia, segundo a autora, mesmo que as
referências da artista estejam ligadas em episódios de sua biografia, ao pensar na
perspectiva discursiva, os efeitos de sentido das obras da franco-americana acabam
por ressoar no corpo e na memória de qualquer espectador.
De acordo com Ferreira (2013, p. 135),

esse é um dos traços mais marcantes de deslizamento e deriva de
sentidos que a arte propicia e que a aproxima tanto do campo discursivo,
quanto psicanalítico. Os sentidos não se controlam, não se estratificam,
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nem se individualizam; ao contrário, eles se esquivam, se escondem, se
deslocam e estão sempre prontos a nos surpreender.

Louise Bourgeois produziu Maman em 1999, como resultado da vivência da
artista com sua mãe e de muitas outras relações de seu inconsciente. De acordo
com a página online do Museu Guggenheim, da Espanha, Maman com quase 9
metros de altura, é uma das mais ambiciosas de uma série de esculturas de
Bourgeois que tomam como assunto a aranha. O animal tornou-se um motivo
recorrente em vários desenhos da artista nos anos de 1940 e passou a assumir um
lugar central durante seus trabalhos na década de 1990.

Figura 1: Maman, 1999, de Louise Bourgeois. Escultura em aço, mármore e bronze, 9 m. Museu Guggenheim,
Bilbau, Espanha.
Fonte: Página do Museu Guggenheim na internet.3

Destinada como uma homenagem à sua mãe, que era tecedora, as aranhas
de Bourgeois, segundo a publicação do Museu Guggenheim, são altamente
contraditórias como emblemas da maternidade. Conforme consta na página do
museu, a as aranhas sugerem aspectos protetório e predatório – “a seda de uma
aranha é usada tanto para construir casulos quanto para amarrar presas” –, além
de incorporar tanto a força como a fragilidade. De acordo com as considerações do
Disponível em: <http://www.guggenheim.org/new-york/collections/collection-online/artwork/10856 >. Acesso em: 19 set.
2016.
3
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Museu, tais ambiguidades são figuradas na gigantesca obra Maman, que “paira
ameaçadoramente em pernas como arcos góticos que agem ao mesmo tempo como
uma gaiola e como um covil protetor para um saco cheio de ovos perigosamente
presos ao seu chassi”. A aranha provoca espanto e medo, mas sua altura maciça,
improvavelmente equilibrada em pernas esbeltas, transmite uma vulnerabilidade
contraditória.
Tendo em vista os imbricamentos de vida e obra da artista, buscaremos,
sequencialmente, analisar a presença da obra Maman, de Louise Bourgeois, no
filme O Homem Duplicado e o modo como os sentidos de sua obra ressoam,
deslizam, imbricam-se.

Corpus: aranhas e teias

Buscando compreender os efeitos de sentido que as aranhas e as teias
provocam em O Homem Duplicado, partimos da problemática: De que maneira a

obra artística Maman participa da discursividade de O Homem Duplicado? Tal
indagação nos orienta para o procedimento de análise fílmica, ainda em processo.
Nosso material de análise, o filme O Homem Duplicado, produzido em 2013 e
lançado no Brasil em 2014, é uma adaptação do livro, de mesmo nome, do autor
português José Saramago, como já exposto. O filme é roteirizado por Javier Gullón e
dirigido pelo cineasta canadense Denis Villeneuve, já indicado ao Oscar de melhor
filme estrangeiro com sua produção de 2010, Incêndios. A produção de 2013 do
canadense apresenta a história do professor Adam Bell que, ao assistir a um filme,
depara-se com um ator idêntico a ele. A partir de então, o professor começa a
procurar por esse homem em todos os lugares. O livro do escritor português se
apresenta, em termos de sinopse, quase da mesma forma: o professor de história,
no livro chamado de Tertuliano Máximo Afonso, descobre que é um homem
duplicado. Ao assistir a um filme, ele se reconhece em outro corpo idêntico ao dele –
um dos atores do filme é seu sósia.
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Conforme Wilson Ferreira (2014), O Homem Duplicado inicia-se com uma
cena que contém a seguinte frase: “O Caos é a ordem que ainda não foi decifrada”,
seguida por duas sequências que, possivelmente, nada tem a ver com o tempo
presente do filme. Pode se tratar tanto da utilização do recurso de flashback (“olhar
para trás”, em inglês, que mostra fatos acontecidos em um passado e depois
voltando ao tempo em que a história é narrada) ou flashforward (“olhar para frente”,
em inglês, que nomeia os casos em que se adiantam acontecimentos, narrando
fatos que ainda vão acontecer na história e, depois, voltando ao tempo presente em
que se narra a história).

No livro de Saramago, a formulação “O caos é uma ordem por decifrar”
aparece como uma epígrafe, antes, de fato, de a história começar. No filme, essa
ação se mantém.

Frame 1: primeira cena da produção fílmica que traz a mesma frase do livro de Saramago.

Na sequência da adaptação, vemos homens que, segundo Wilson Ferreira
(2014), parecem ser poderosos em uma espécie de clube fechado, onde assistem a
performances de mulheres que se desnudam para realizar atos performáticos. Em
seguida, a cena é cortada para a vida de um professor de História em uma
Universidade na cidade de Toronto, Adam Bell, interpretado pelo ator Jake
Gyllenhaal4. Conforme as cenas vão passando, dá-se a entender que cada aspecto
Segundo seu próprio site oficial, Jake Gyllenhaal, nascido em dezembro de 1980, é um ator norte-americano. Sendo seu pai
um poeta e sua mãe roteirista, Gyllenhaal começou a atuar cedo, aos 10 anos de idade. Em 2005 foi indicado ao Oscar de
Melhor ator coadjuvante por sua atuação em O Segredo de Brokeback Mountain.
4
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da vida do professor é monótono e sem novidades. Adam Bell vive com sua
namorada Mary, interpretada pela atriz Mélanie Laurent5.
As coisas começam a mudar depois que o professor de história assiste a
um DVD de um filme chamado “Quando há vontade dá-se um jeito” e percebe algo
de estranho no fundo de uma cena do filme: vê um figurante cujo ator é exatamente
como ele. Assustado, o professor Bell procura os nomes dos atores nos créditos
finais do filme e faz uma pesquisa pela internet. Ele descobre, então, que o ator com
a mesma aparência que a sua chama-se Anthony Claire e que tem apenas três
filmes, em uma breve carreira, em produções consideradas no meio
cinematográfico como sendo de baixa qualidade. Adam, o professor, ainda abalado,
começa a sentir-se obrigado a procurar por seu sósia. O professor consegue
descobrir onde o ator Anthony vive e tenta estabelecer contato via telefone, mas só
recebe reações suspeitas do próprio Anthony e sua esposa grávida.
Do modo como o filme prossegue, em suas vidas paralelas, de acordo com
Wilson Ferreira (2014), tanto o professor como o ator não parece ser
profissionalmente realizado e enfrentam uma espécie de crise, aparentando uma
insatisfação melancólica com os fatos e acontecimentos de suas vidas. Além disso,
no filme, os dois personagens estão envolvidos com mulheres similares
fisicamente: loiras e que possuem proporções corporais parecidas.
Quando finalmente Adam e Anthony se encontram, apesar de serem
fisicamente idênticos, seus trejeitos são diferentes. Ferreira (2014, p. 4) descreve
que “Adam anda desengonçado, hesitante e emocionalmente é ressentido e
recessivo. Enquanto seu duplo é assertivo, imperioso e mais cruel”. De acordo com
o autor, O Homem Duplicado cria uma tensão que, para um espectador acostumado
a filmes com narrativa realista ou verossímil, fará com que o filme pareça
absolutamente sem sentido. “Villeneuve propositalmente quer criar desconforto e
perplexidade no espectador ao inserir elementos do fantástico e do surrealismo na
própria realidade” (FERREIRA, 2014, p. 4).

De acordo com o site IMDB, Mélanie Laurent, nascida em fevereiro de 1983, é uma atriz, diretora, cantora e escritora francesa.
Laurent ganhou notoriedade pelo seu papel no filme dirigido por Quentin Tarantino, Bastardos Inglórios, de 2009. A atriz
interpretou Shoshanna Dreyfus, uma judia que consegue escapar de oficiais nazistas.
5
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Nesse sentido, o que nos chama atenção é a presença de aranhas no filme.
O animal aparenta ter ligação constitutiva com a história e com o personagem
principal. A aranha é retratada em diferentes tamanhos e aparece em cenas iniciais
da produção, no meio e ao final. A primeira aranha é mostrada nas primeiras cenas
do filme. O personagem principal dirige-se ao que aparenta ser um clube privado
onde homens observam uma mulher masturbar-se, num ato de voyeurismo. Nesse
“clube privado”, os integrantes têm acesso apenas por uma chave específica.

Conjunto de frames 1: personagem ainda desconhecido se dirigindo a uma sala específica em um
corredor.

No espaço privado, o personagem principal, ainda de nome desconhecido,
entra para assistir ao que está sendo “exibido” à plateia presente, formada apenas
por homens.
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Conjunto de frames 2: homens observando à apresentação.

Durante o ato, aparecem outras mulheres vestidas com um roupão branco.
Uma delas carrega uma bandeja tampada. Ao destampar, o que há sobre a bandeja
é uma aranha viva.

Conjunto de frames 3: uma das mulheres abrindo a bandeja que contém uma aranha.

O personagem aparenta estar vidrado com a exposição do animal enquanto a
mulher se aproxima para pisar na aranha. Notamos o destaque para a aliança no
dedo esquerdo do personagem, que está com as mãos no rosto.
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Conjunto de frames 4: personagem ainda desconhecido olhando para a aranha.

Essa sequência de cenas é a primeira a trazer a aranha. Como ponto de
partida, procuramos em dicionários de símbolos e em estudos da mitologia
grega/romana o que se tem como estabelecido para o termo aranha. Esclarecemos
que não nos debruçaremos apenas nessas definições, visto que a análise discursiva
se detém ao processo de construção do sentido e não apenas ao resultado final. O
movimento de retorno aos dicionários e à mitologia acontece para sairmos do que
se tem como estabilizado para o termo aranha. Buscamos, assim, algo que já foi
dito antes em outro lugar. Segundo Orlandi (2012), tudo aquilo que já foi dito antes e
em outro lugar é entendido como Interdiscurso ou memória discursiva. Conforme a
autora, “o saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a forma
do pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, sustentando cada tomada da
palavra” (ORLANDI, 2012, p. 31). Desse modo, partindo do pré-construído e
pensando nas condições de produção, buscamos o termo aranha no Dicionário de
Símbolos do espanhol Juan-Eduardo Cirlot (1916-1973), compositor, poeta e crítico
de arte. O autor traz os seguintes apontamentos acerca do simbolismo e significado
do termo aranha:

Na aranha coincidem três sentidos simbólicos diferentes, que se
superpõem, confundem ou discernem de acordo com os casos, com o
domínio de um deles. São os da capacidade criadora da aranha, ao tecer
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sua teia; o de sua agressividade; e o da própria teia, como rede espiral
dotada de um centro. A aranha em sua teia é um símbolo do centro do
mundo e nesse sentido é considerada na Índia como Maia, a eterna
tecedora do véu das ilusões; a destrutividade do inseto não faz senão
ratificar esse simbolismo do fenomênico. Por este motivo Schneider pode
dizer que as aranhas, destruindo e construindo sem cessar, simbolizam a
inversão contínua através da qual se mantém em equilíbrio a vida do
cosmo; assim, pois, o simbolismo da aranha penetra profundamente na
vida humana para significar aquele “sacrifício contínuo”, mediante o qual o
homem se transforma sem cessar durante sua existência; e mesmo a
própria morte limita-se a enovelar uma vida antiga para fiar outra nova.
(CIRLOT, 1984, p. 90)

Na mitologia, a figura da aranha aparece no Mito de Aracne. Segundo
Bulfinch (2015), Minerva, na mitologia romana, ou Atena, na mitologia grega, é filha
de Zeus e deusa da sabedoria. Ela nasceu da cabeça do próprio Zeus, já adulta e de
armadura, conforme Bulfinch. A deusa, “além de padroeira das artes úteis e
ornamentais, tanto dos homens (como a agricultura e a navegação), quanto das
mulheres (como fiação, tecelagem e os trabalhos de agulha), era também uma
divindade guerreira” (BULFINCH, 2015, p. 113). Em uma das histórias mitológicas
que envolvem a deusa, segundo o autor, houve uma competição em que uma mortal
desafiou Minerva.
A desafiadora, uma mulher chamada Aracne, atingira tamanha perfeição
nas artes de tecer e bordar que as ninfas deixavam suas grutas e fontes para
admirar seu trabalho que, conforme Bulfinch (2015), era bonito não só após
finalizado, mas durante sua feitura. Dizia-se que Aracne aprendera tudo com
Minerva e que a deusa fora sua mestra. No entanto, por saber de sua excelência nas
artes de tecer e bordar, Aracne não aceitava ser tida como discípula de uma deusa.
Por conta das comparações, de acordo com Bulfinch (2015), Aracne desafiou
Minerva a comparar sua habilidade com a dela. Se Aracne perdesse, ela mesma
propunha-se a pagar penalidade.
Minerva aceita o desafio de Aracne, mas alerta a jovem para que desafie
mortais e não deuses, além de exigir perdão por achar-se superior. Cheia de
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confiança, Aracne não se intimidou pela deusa e as duas começaram a competição.
Bulfinch (2015, p. 114) relata que “Minerva bordou em seu tecido a cena de sua
disputa com Netuno”. Aracne escolheu para bordar assuntos com a finalidade de
provar os erros e os enganos dos deuses. Minerva admirou a beleza dos bordados,
no entanto, não relevou o insulto. Segundo Bulfinch (2015, p. 114), Minerva

investiu contra o tecido, com sua lançadeira, e fê-lo em pedaços. Em
seguida, encostou a mão na fronte de Aracne, fazendo-a sentir-se culpada
e envergonhada a tal ponto, que, não podendo mais suportar, enforcou-se.
Minerva compadeceu-se dela, ao vê-la suspensa a uma corda.

Minerva deixou Aracne viver em culpa para que lembrasse sempre da lição
de não desafiar os deuses ou insultá-los. A deusa ainda amaldiçoou toda a
descendência de Aracne, aspergiu-a com suco de acônito, uma planta venenosa. O
veneno fez com que os cabelos da mortal caíssem imediatamente, desaparecendo
também o nariz e as orelhas. De acordo com Bulfinch, o corpo de Aracne encolheu e
sua cabeça ficou ainda menor; “os dedos colaram-se aos flancos, transformando-se
em patas” (BULFINCH, 2015, p. 114). Tudo no corpo de Aracne foi mudado. Nele ela
tece seu fio, suspensa na posição em que se encontrava quando Minerva a tocou e a
metamorfoseou em aranha.
No filme há momentos em que uma mulher com cabeça de aranha é
retratada durante um sonho do personagem principal. A mulher, nua, está andando
no corredor (que pode ser o corredor do clube onde o personagem já estivera antes).
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Conjunto de frames 5: indício de metamorfose.

A mulher, que está de ponta-cabeça, passa pelo personagem principal, e
então ele acorda. A aranha, no filme, situa-se num lugar de desestabilização. Ela
não aparece simplesmente como o animal aranha. Suas aparições são sempre de
modo “incomum”, como no conjunto de frames 5, onde a aranha mistura-se ao
corpo de uma mulher. Em outro momento do filme, a aranha aparece “voando” no
céu, na cidade de Toronto.
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Conjunto de frames 6: aranha voando pelo céu de Toronto, Canadá.

A aranha que aqui aparece voando é esteticamente idêntica à aranha
produzida por Louise Bourgeois. A obra da artista francesa é fruto de uma série de
várias aranhas que ocupam inúmeros espaços públicos do mundo. Conforme
Frayze-Pereira (2007, p. 99), “numa espécie de homenagem simultaneamente
globalizada e singular à mãe da artista, que faleceu quando esta era muito jovem: o
nome da peça não é aranha, mas justamente Maman”.
Frayze-Pereira também comenta o que a própria Bourgeois, que costumava
fazer anotações de seu processo criativo, diz sobre Maman. A artista, conforme o
autor, diz que sua mãe era paciente e delicada, inteligente, limpa e útil, assim como
uma aranha. A família de Bourgeois possuía e operava uma empresa de tapeçaria, o
que, para Frayze-Pereira (2007, p. 100), “permite fazer analogias entre o tear das
tecelãs, inclusive o de sua mãe, e as teias de aranha que povoam sua obra”.
De acordo com Manchester (2009), Louise Bourgeois, em uma de suas
publicações, dá ênfase a atributos positivos que uma aranha pode ter, além de
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conectar seus processos artísticos com os processos que uma aranha realiza.
Segundo Manchester, Bourgeois comenta que um desenho é como uma secreção,
assim como a teia de aranha. Trata-se de diversas formas, como a espiral, vários
nós, além de outras significantes organizações do espaço. A autora relata que, no
entanto, as aranhas são mais comumente pensadas como uma fonte de medo e
asco. Uma associação feita é com a aranha Viúva Negra, que devora seu parceiro.
Diante do fato de que a Viúva Negra devora seu parceiro, retornamos ao
filme. Notamos que a aranha aparece sempre que o personagem principal tem
contato com alguma mulher. Podemos observar essa relação nos conjuntos de

frames 3 e 4. Nesses frames, o personagem aparece com as mãos no rosto, dando a
entender que está apreensivo, tenso, ao observar a aranha que se encontra na
bandeja. No conjunto de frames 5 há uma outra situação. O personagem sonha com
uma mulher que possui cabeça de aranha. E no conjunto de frames 6 aparece uma
aranha voando no céu de Toronto – trata-se da escultura de Louise Bourgeois,

Maman. Essa cena acontece logo após o personagem principal fazer uma visita à
sua mãe. Durante a cena em que dialoga com a mãe, observa-se um aparente
desconforto por parte do personagem protagonista. Ao relacionarmos a situação
descrita com o ato da Viúva Negra de devorar seu parceiro, é do lugar de presa (ao
menos como efeito) que tal protagonista significa(-se) no filme, mas é também,
emaranhado em teias da complexidade citadina, que esse sujeito ora é presa e ora é
predador.
De qualquer modo, observamos que a aranha no filme está numa relação
de desestabilização. Ela aparece metamorfoseada, voando no céu, e até mesmo
numa bandeja. Ela está numa relação de tensão com o próprio personagem, que a
todo momento, está em jogo com o simbolismo que o animal carrega.
A aranha de Louise Bourgeois invoca uma memória. No caso da artista,
uma memória familiar. No caso do personagem principal de O Homem Duplicado, a
aranha invocaria também uma memória? Observamos que a aranha ao mesmo
tempo que desestabiliza, é constitutiva da história da produção fílmica, conectada
diretamente ao desenvolvimento do personagem. Para além da aranha em si, tudo
que acontece parece estar ligado a uma grande rede de relações, a qual associamos
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com uma teia. Durante o filme, vemos inúmeras cenas da cidade. São cenas do céu,
do horizonte e dos prédios. A cidade de Toronto não é apenas o local onde se passa
o filme, mas atua de maneira constitutiva no desenvolvimento da história. Olhamos
para a cidade e a entendemos como a teia que conecta e abarca os acontecimentos.
Formam-se teias menores; vamos tecendo relações a cada novo momento.

Considerações finais

Nesse recorte, e com a pesquisa ainda em processo, nossos tateamentos
analíticos nos permitiram chegar a alguns pontos. Visando compreender de que
maneira Maman participa da discursividade de O Homem Duplicado, entendemos
que a presença da obra no filme se dá de maneira desestabilizadora. Trata-se de
uma obra artística que não está no filme apenas como elemento decorativo. Maman
aparece voando no céu da cidade de Toronto, o que faz com que sua presença na
cena escape ao normalizado. A aranha de Bourgeois como uma homenagem para
sua mãe. No filme, o personagem dialoga com sua mãe, para, logo em seguida, a
cena de Maman nos céus aparecer. A estrutura da aranha de Bourgeois que se
apresenta como algo gigantesco e imponente, mas ao mesmo tempo vulnerável e
delicado, acaba funcionando como uma contradição discursiva. Se a obra de
Bourgeois remente à sua própria mãe, a figura materna, geralmente associada ao
cuidado, entra num jogo entre sobre a figura que cuida, mas que é aquela que
também aprisiona suas presas em suas teias.
Notamos que a aranha é constitutiva do filme. Não apenas quando o
personagem principal tem um diálogo com sua mãe, mas ao relacionar-se com
outras mulheres, o animal aparece. As aranhas que aparecem durante o filme são
apresentadas de diferentes maneiras, sendo uma hora “apenas” o animal pequeno,
e outra metamorfoseada com o corpo feminino. A respeito da metamorfose,
buscamos com base em estudos da mitologia grega e romana, sobre o mito de
Aracne. Aracne era uma humana que desafiou os poderes divinos e soberanos dos
deuses a acabou sofrendo uma metamorfose – por ser tecelã, Aracne foi
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transformada em uma grande aranha, que seria condenada a fiar sua teia para
sempre. Sendo assim, o personagem principal está a todo momento tecendo
relações com outros personagens e, quando essas relações são a respeito de
mulheres, sejam esposa, amante ou mãe, a figura da aranha aparece. Com a
continuidade do processo investigativo buscaremos esclarecer mais dessa teia de
relações conflituosas e tensas.
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A memória em Sonata de Outono – um filme sobre a impossibilidade do
amor
Rafaela MARTINS DE SOUZA (UEL)1

A memória, enquanto duração, será estudada no presente artigo na
correlação das teorias psicanalíticas de Donald W. Winnicott e filosóficas de Henri
Bergson. Desde o seu laço na dinâmica da construção subjetiva e emocional de um
ser, até como recurso na cinematografia e na obra de Ingmar Bergman. Será
observado seu aspecto sensório-motor propulsor da criação e da integração de cada
ser humano com a percepção do mundo e da vida. Sonata de Outono (1978) é objeto
de estudo desde artigo que tem por objetivo investigar os artifícios cinematográficos
usados pelo diretor Ingmar Bergman para criar, por meio da imagem, a atmosfera
da memória no filme. Esta, aqui se apresenta, como próprio recurso da forma
fílmica e contempladora dos sentidos da película. A partir do exemplo do conteúdo
fílmico se explanarão os conceitos de lembrança, memória e percepção de Henri
Bergson e se caracterizarão aspectos do cinema moderno tendo como metodologia
o conceito de imagem-tempo de Gilles Deleuze em dois de seus recursos: o flash-

back e o som.

Palavras-chaves: memória, cinema, Ingmar Bergman e Sonata de Outono

Introdução

O presente artigo estuda Sonata de Outono (1978) de Ingmar Bergman com
o intuito de compreender como a relação entre mãe e filha se desenvolve no filme a
partir de relatos desencadeados pela memória de cada personagem e quais
1

Mestranda na Universidade Estadual de Londrina (UEL). Orientação: Silvio Ricardo Demétrio – Professor adjunto da
Universidade Estadual de Londrina na graduação em Comunicação Social - Jornalismo e no programa de mestrado em
Comunicação.
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aspectos dessa memória dão indícios do desenvolvimento psicológico e emocional
das personagens. A memória como o centro do estudo também será investigada
nos apontamentos autobiográficos do diretor que, em alguns momentos, sugere
uma aproximação entre suas vivências com a própria mãe e os temas abordados no
filme. Para tanto, serão analisadas com foco especial as cenas 14 e 15 do roteiro de
Bergman, em que mãe e filha acirram suas disputas e efetivamente se confrontam
com os problemas de relacionamento.
A pesquisa apresenta as características principais das protagonistas vividas
por Ingrid Bergman e Liv Ullmamm para, a partir do exemplo, explorar os conceitos
de mãe suficientemente boa, ego, falso Self e verdadeiro Self de Donald Wood
Winnicott e seus desdobramentos no desenvolvimento emocional dos bebês.
Também investiga o conceito de memória sensório-motora na filosofia de Henri
Bergson e os estudos sobre cinema de Gilles Deleuze com foco nos recursos de

flash-back e de som, usados no filme como artifícios para a materialização da
memória na tela.

Mãe e filha – um encontro cruel

Um filme sobre a impossibilidade do amor. A temática proposta por
Bergman em Sonata de Outono (1978) investiga a relação entre mãe e filha, suas
nuances e conflitos e seus aspectos poucos explorados da cinematografia de
mercado. O filme começa com Eva (Liv Ullmamm) escrevendo uma carta a sua mãe
Charlotte (Ingrid Bergman) e a convidando a passar algum tempo em sua casa.
Faz sete anos que mãe e filha não se encontram e o ensejo para o convite
foi o fato de Eva ter recebido a notícia de que o companheiro de sua mãe havia
acabado de falecer. Surpreendentemente, Charlotte aceita o convite após ter
garantias já expostas na carta de que contará com bastante conforto e privacidade
na casa. Ao se reencontrarem, mãe e filha desencadeiam um processo de
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lembranças do passado que lentamente passam a vir à tona e demonstrar as
dificuldades desse relacionamento.
No tempo em que se manteve distante da mãe, Eva perdeu um filho de
quatro anos de idade e passou a cuidar da irmã Helena que possui uma doença
nervosa degenerativa e foi deixada em um asilo por Charlotte anos antes. O choque
do reencontro com as duas filhas faz com que Charlotte precise ser confrontada com
seus comportamentos do passado.
As cenas que são os focos principais do presente trabalho se passam na
noite em que Eva, um pouco embriagada e Charlotte, insone, desencadeiam o
processo de discussão após Charlotte perguntar se a filha gosta dela. Eva e
Charlotte se mostram como facetas de um Bergman que durante sua vida
experimentou os dois lados representados pelas personagens e que exprime em
sua obra um toque autobiográfico sem, por isso, se expor. Eva se sente abandonada
e culpa sua mãe pelo processo de despersonalização e insegurança que sofreu.
Charlotte é uma pianista que nunca quis assumir o papel da maternidade.
Em toda obra bergmaniana aspectos biográficos aparecem em menor ou
maior medida. O cineasta, em sua autobiografia Lanterna Mágica (2013), descreve o
modo como tinha adoração pela mãe e como essa relação se rompeu após ela evitar
o filho e suas demonstrações de carinho. Isso porque um pediatra da época viu o
comportamento do pequeno Bergman como doentio ou muito “efeminado”.

Muitos anos depois, quando minha mãe estava internada no hospital, após
seu segundo infarto, com um tubo no nariz, aconteceu de conversarmos
sobre nossa vida. Contei sobre meu sofrimento infantil e ela reconheceu
que isso a atormentava, mas não como eu imaginava. Preocupada, ela
tinha consultado um famoso pediatra (no começo dos anos 1920), e ele a
advertiu muito seriamente. Aconselhou-a a repelir minhas, segundo ele,
‘aproximações doentias’. Qualquer concessão poderia me estragar para
sempre. (BERGMAN, 2013, p. 18)

O afastamento do carinho da mãe e suas constantes repreensões são
marcas sempre revividas pelo roteirista e diretor que também teve uma educação
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religiosa rígida marcada por “conceitos como pecado, confissão, castigo, perdão e
misericórdia” (p. 21). Bergman (2013) se descrevia como uma criança cruel, chorona
e medrosa. Tantos adjetivos pejorativos delinearam a personalidade do cineasta que
transformou as temáticas da dificuldade nos relacionamentos, da impossibilidade
do amor, da falta de comunicação, do abandono e da opressão religiosa em
constantes nas suas obras.
Se o jovem Bergman tem traços de Eva, o adulto compreende bem os
dramas existenciais da artista Charlotte. Em Charlotte é possível encontrar o dilema
da mulher que quer se realizar em seus talentos e potências, mas que também é
forçada a cumprir seus papéis impostos pela sociedade. O próprio Bergman
assume, no documentário A Ilha de Bergman (2006), o tanto que era distante de
seus nove filhos. Charlotte representa o isolamento dramático, a intangibilidade do
artista, a potência humana que só se sensibiliza enquanto expressão em arte.
No que concerne à figura da mãe, ela é a personagem que choca o público
ao repelir a ideia de que todas as mulheres devem aceitar tal papel. O desencadear
das memórias a leva para a reflexão do quanto ela sentia medo e falta de desejo no
desempenho de tal função.

Eu julgava que você iria fazer exigências, exigências que eu não poderia
satisfazer. Sentia-me embaraçada, paralisada. Não queria ser sua mãe,
eu queria, sim, que você soubesse que eu não só estava tão confusa
quanto você, como ainda mais pobre, mais cheia de medo. (BERGMAN,
1978, p. 104)

O pediatra e psicanalista Donald Wood Winnicott (1999) se debruça na
relação mãe e filha como constituinte primordial do desenvolvimento emocional dos
seres humanos. A mãe se constitui em um dos alicerces para a saúde psíquica do
ser em desenvolvimento, pois é com ela que durante a gestação foram preparadas
essas relações.
Enquanto o bebê se encontra ainda no período gestacional ele não possui
subjetividade já que suas atividades são passivas e ligadas à biologia da mãe. Ao
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nascer, um processo gradual de separação entre mãe e filho faz com que o ego 2 se
desenvolva como uma forma de organização mental e, junto com ele e em essência,
o Self3 da criança também se desenvolve e ela passa a ter consciência de sua
própria existência. Esse processo de transição deve se dar de uma maneira gradual
e tranquila, com a figura de uma mãe que Winnicott batizou de “suficientemente
boa” e é na falha dele que se manifestam os problemas emocionais desencadeados
no desenvolvimento de um ser.

Existe tanta diferença entre o começo de um bebê cuja mãe pode
desempenhar esta tarefa suficientemente bem e o de um bebê cuja mãe
não possa que não há validade nenhuma em se descrever bebês nos
estágios iniciais a não ser relacionando-os com o funcionamento das
mães. Quando a mãe não é suficientemente boa a criança não é capaz de
começar a maturação do ego, ou então ao fazê-lo o desenvolvimento do
ego ocorre necessariamente distorcido em certos aspectos vitalmente
importantes. (WINNICOTT, 1983, p.56)

O primeiro contato que uma criança recém nascida possui com o mundo
externo é o seio da mãe que o alimenta. Nesse momento o bebê ainda não percebe
essa separação e passa a acreditar que a mãe é parte dele mesmo. Com o passar
do tempo, o desenvolvimento faz com que a criança perceba os objetos a sua volta e
passe a se relacionar com o mundo externo de maneira a compreender os limites
de seu corpo e a separação do corpo da mãe. Esse processo é fundamental para a
estruturação, integração e enriquecimento do Self e segundo Winnicott (1983) só é
possível graças a essa interação. Um ser só pode se reconhecer como um ser a
partir do momento em que percebe que não é o outro.

2

Ego é um conceito bastante utilizado tanto na área da Filosofia, quanto na área da Psicanálise. Ele é responsável pela
capacidade de um indivíduo diferenciar seu mundo psíquico interno e a realidade que se apresenta a esse indivíduo. É,
portanto, o “mediador” entre o inconsciente e o exterior. Sigmund Freud foi o autor responsável pela maior disseminação do
conceito de ego em seus estudos.
3
Self é um conceito que pressupõe processos de pensamento que possibilitem a percepção de cada indivíduo como um ser
único, diferente dos outros. É o self que motiva a formação do ego. Existem muitas intepretações sobre como o Self se
desenvolve e cada teórico da psicanálise o conceituará de acordo com suas pesquisas. Winnicott aponta que o Self verdadeiro
é uma potência que só irá emergir no individuo a partir de uma experiência vivida na relação com um outro (MACEDO &
SILVEIRA, 2012) e o primeiro ser a possibilitar isso é a mãe ao seu filho ao nascer e nos primeiros momentos de seu
desenvolvimento. Embora utilize conceitos que também são explorados por Freud, Winnicott tem sua teoria em contraponto ao
primeiro.
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Ao apresentar o mundo em pequenas doses ao filho, a mãe favorece e
potencializa também o processo de desilusão, que constitui um aspecto
mais amplo que o desmame, indispensável para a externalidade do
mundo real compartilhado. Daí a importância da apresentação dos objetos
- animados e inanimados - aliados as funções psíquicas maternas.
(ANDRADE, 2010, p. 17)

Quando uma mãe falha ao proporcionar esse ambiente de sustentação ao
bebê problemas em seu desenvolvimento psíquico se manifestam. Em vez da
criança começar a experimentar e se relacionar com o ambiente exterior de
maneira atenuada e ainda se beneficiando daquele mundo ilusório em que tudo era
uma extensão dela mesma, ocorrem desvios que fazem com que a vida privada do
bebê, que para Winnicott (1983) é criativa, não consiga de conectar com seu
verdadeiro Self. A criação de um falso Self é elaborada para tentar suprir as
problemáticas do mundo externo.

Winnicott, afirma que o verdadeiro Self aparece assim que ocorre
qualquer organização mental. Por outro lado e, levando em consideração
a provisão ambiental, se existe a falha no manejo materno há
consequentemente a formação do falso Self, também organizando de
forma defensiva na mente. O falso Self organiza-se com a intenção de
manter o indivíduo distante do mundo real; mundo este que, em sua
fantasia subjetiva, é ruim, falho e cheio de perturbações. (ANDRADE, 2010,
p. 20)

Eva é uma personagem que teve esse processo de desenvolvimento falho
promovido por sua mãe e se sente distanciada do mundo real e do seu próprio ser.
A primeira cena de Sonata de Outono (1978) é apresentada por Viktor, marido de
Eva. Ele dá, logo de início, alguns importantes indícios sobre a personalidade de sua
esposa ao ler um trecho de um livro que ela escreveu.

Escreveu aqui: ‘Todos precisam aprender a viver. A cada dia, me esforço
um pouquinho. A dificuldade principal está em saber quem eu sou e onde
estou, é como procurar na escuridão. Se alguém me amasse como eu
sou, talvez finalmente pudesse me encontrar.’ (termina a leitura) Se ao
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menos uma vez, uma única vez, eu conseguisse dizer a ela que a amo de
todo o coração, fazê-la sentir como é amada, sem restrições de qualquer
espécie. Mas eu não consigo dizê-lo, nem fazê-la acreditar, - me faltam as
palavras certas. (BERGMAN, 1978, p 12)

Eva é incapaz de se sentir amada mesmo por seu marido e também é
incapaz de amar já que esse sentimento não teve capacidade de ser desenvolvido no
momento da construção de seu Self. A falha materna no momento do seu
desenvolvimento emocional fez com que a subjetividade de Eva fosse interrompida
e, ao não conseguir desenvolver seu eu existencial, ela não consegue continuar seu
desenvolvimento e não consegue se desagregar da figura materna.
Para Winnicott, segundo Marina de Andrade (2010), cuidados como o
holding (a sustentação em que o bebê ainda se sente onipotente), o handling
(contato, manejo corporal, higienização, que dão sensação de continuidade) e a
apresentação aos objetos (que permite o início das relações interpessoais e
externas), são os fatores que possibilitam esse desenvolvimento e devem vir
atrelados a uma disposição da mãe em se colocar no lugar do bebê e compreender
suas necessidades de forma atenciosa. Uma mãe ausente e frígida como Charlotte
interrompe esse processo e fragiliza o desenvolvimento do verdadeiro Self em
detrimento do falso Self, aquele que se sente constantemente ameaçado pela
realidade externa.

O constituir-se em ser: a duração e a memória

Winnicott, dentro da psicanálise, tem sua teoria desenvolvida em
conformidade com a importância do estudo da duração. Embora este nunca tenha
sido um tema do qual escreveu de forma direta, o autor, segundo a psicanalista Jô
Gondar (2006), aponta que nunca deixamos de nos desenvolver emocionalmente
com o passar do tempo e seus estudos são apoiados na ideia de continuidade,
sendo, portanto, possível aproximar um conceito de outro.
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Para ele as ideias de continuidade e heterogeneidade são muito
importantes no processo de constituição da subjetividade. Isso porque esse
processo é um processo de criação e toda criação se desencadeia como algo de
inovador, como uma atualização de potências. Gondar (2006) aponta que a teoria de
Winnicott, dentro de sua área de conhecimento, se aproxima do conceito de duração
presente na teoria de memória de Henri Bergson (1999) já que o tempo (ou duração)
como engrenagem da subjetividade para o primeiro, e da memória para o segundo,
é contínuo, (para Bergson): sensório-motor.

Espinosa (1675/1973) dizia que tudo o que existe quer perseverar em seu
ser: a pedra quer ser infinitamente pedra, e o tigre um tigre. Mas no caso
do homem, para que ele persevere em seu ser é preciso que ele tenha
experenciado este ser como uma continuidade. A ideia de Winnicott é que,
a partir dos cuidados da mãe, que protege o bebê das invasões e dos
choques do ambiente, ele vai adquirindo uma existência própria,
experenciando uma continuidade em seu ser. É sobre a base dessa
experiência de continuidade que se dá o desenvolvimento emocional, em
direção à independência: o bebê traz um potencial herdado que, pouco a
pouco, experimentando uma continuidade de ser, vai constituindo um si

mesmo independente e diferenciado. Há um ponto de partida do processo,
que são as potencialidades de cada um, porém não há um ponto de
chegada: o si-mesmo é um seguir-sendo. (GONDAR, apud, LANNES, 2006)

Gondar (2006) baseia sua aproximação entre Winnicott e Bergson em três
conceitos fundamentais na teoria do filósofo que, segundo ela, são confluentes com
as do psicanalista. O primeiro é o fato de que a duração não se constitui em
permanência (de tempo), mas sim na diferença de uma coisa que se transforma em
outra coisa. O segundo é que esse processo de diferenciação é um movimento de
criação em que o virtual se atualiza, portanto passado, presente e futuro não são
sucessórios, mas sim um processo sensório-motor. O terceiro é a subjetividade,
elemento presente no “entre”, no intervalo entre o estímulo sensório e a resposta
motora. Essa subjetividade é o que gera a atualização da memória e a criação.
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Ao encontrarmos um ponto de comunhão entre Winnicott e Bergson
podemos expandir nossa análise e sair da psicologia que explica a constituição
subjetiva da personagem Eva e de sua relação com sua mãe e ir para a análise dos
elementos de memória, presentes na filosofia bergsoniana, que atualizam essa
relação.
Gilles Deleuze afirma, em Bergsonismo (1999), que para Bergson a duração
é coextensiva da memória. Ao dar essa indicação ele aponta para a necessidade de
se investigar em que momento, então, a duração se torna memória de fato. Aqui é
preciso compreender que na teoria de Bergson o presente se mostra como um
elemento que nunca é, ele é devir4, sempre está fora de si, seu aspecto motor não é
o seu ser, mas o seu agir. O passado, por sua vez, já deixou de agir, mas ele é. É ele
que conserva o “em-si” do ser. “Rigorosamente falando, o psicológico é o presente.
Só o presente é ‘psicológico’; mas o passado é a ontologia pura, a lembrança pura,
que tem significação tão-somente ontológica” (p.43), afirma Deleuze.
Apresentada a noção de duração para o autor é possível avançar para a
compreensão de como uma lembrança se atualiza e como a memória se constitui.
Para ele não é o presente que nos leva ao passado, mas, sim, o contrário. Com esse
movimento, nunca caminhamos da percepção à lembrança, mas sim da lembrança
à percepção. Para Bergson (1999) nosso corpo é um centro de ação. Nossas
percepções da matéria que nos cerca são todas as potencialidades de ação que
nosso corpo possui em resposta à matéria. Já a lembrança é o ponto de interseção
entre o espírito e a matéria.
Como já explicado anteriormente, o presente se configura em ação, ele é
sensório-motor. Enquanto o passado guarda a sensação (o ser em si), o futuro
guarda o movimento. Para Bergson (1999) a lembrança não é uma percepção que se
mostra em grau mais fraco. Esta última é a ação no presente, a lembrança é o ser

4

Vir a ser. "Devir é nunca imitar, nem fazer como, nem se conformar a um modelo, seja de justiça ou de verdade. Não há um
termo do qual se parta, nem um ao qual se chegue ou ao qual se deva chegar. Tampouco dois termos intercambiantes. A
pergunta 'o que você devém?' é particularmente estúpida. Pois à medida que alguém se transforma, aquilo em que ele se
transforma muda tanto quanto ele próprio. Os devires não são fenômenos de imitação, nem de assimilação, mas de dupla
captura, de evolução não paralela, de núpcias entre dois reinos." (D, 8), presente em Vocabulário de Gilles Deleuze, François
Zourabichvili com tradução de André Telles, Rio de Janeiro, 2004.
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em si no passado. A percepção, portanto, possui uma natureza distinta e é por isso
que é uma atualização, uma criação.
O que as personagens rememoram em seu conflito são os traços daquilo
que elas precisam para entender e se mover para o futuro. Apoiadas no ser em si do
passado, ou seja, da lembrança, elas recriam a percepção do presente na discussão,
elas atualizam e criam naquele momento. Um indício de como se dá essa
atualização é o modo como cada uma conta sua versão da mesma história. Dentro
da lembrança que têm, elas percebem aquilo que precisam para respaldar seus
sentimentos e se articular na discussão. Cada uma apresenta a si mesma e a
vivência do passado com um olhar único, presente, atualizado. Esse olhar é de ação,
pois se situa no presente, não de ser em si, pertencente ao passado.
Bergson (1999), então, comprova que o processo de lembrança e percepção
não representa apenas uma mudança de grau. As personagens não explanam suas
experiências e sentimentos uma para a outra como a representação em grau menor
do que viveram no passado, pelo contrário, elas buscam nas lembranças elementos
que as movem na construção e compreensão de suas experiências e sentimentos
atualizados, presentes.

Minhas sensações atuais são aquilo que ocupa porções determinadas da
superfície de meu corpo; a lembrança pura, ao contrário, não diz respeito
a nenhuma parte de meu corpo. Certamente ela engendrará sensações ao
se materializar, mas nesse momento preciso deixará de ser lembrança
para passar ao estado de coisa presente, atualmente vivida; e só lhe
restituirei seu caráter de lembrança reportando-me à operação pela qual
a evoquei, virtual, do fundo de meu passado. É justamente porque a terei
tornado ativa que ela irá se tornar atual, isto é, sensação capaz de
provocar movimentos. (BERGSON, 1999, p. 163)

Ao se compreender o significado de lembrança e percepção para Bergson
(1999) é possível concluir o porquê de, para o autor, a memória ser um processo
desencadeado pelo conjunto de corpos externos em primeiro lugar. Somente após o
primeiro movimento de lembrança é que esses corpos se limitam para o ser que os
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observa e adota o corpo deste ser por centro. Para ele a memória não é um
processo cerebral que sai de um corpo para o mundo externo, mas sim do mundo
externo para um corpo e, por fim, para seu processamento cerebral. Isso ocorre
justamente pela natureza sensório-motora que a experiência com uma imagem
gera em nós, em detrimento de outras possíveis experiências.

O filme – a memória na tela

O trabalho se concentra nas cenas 14 e 15 do roteiro nas quais o momento
crucial de desabafo e confronto acontece. A análise desse trecho tem por objetivo
mostrar quais são os recursos fílmicos, conforme apontados na teoria deleuziana
sobre cinema, que foram utilizados pelo diretor para que a temática da memória e
da relação mãe e filha fosse exibida na tela. Esses recursos se concentram no uso
do flash-back e do som enquanto discurso das personagens.
Após ser questionada pela mãe se gosta dela, Eva a devolve a mesma
pergunta. Charlotte é insone e acaba de despertar de um pesadelo e Eva está na
sala de jantar de casa bebendo vinho. A sombra da noite permeada pelo álcool e
pelo assombro do sonho ruim faz com que o confronto entre mãe e filha se
desencadeie.
A cena 14 (página 80 do roteiro) começa, (no filme), com um flash-back.
Enquanto Eva descreve as amarguras da infância no tempo presente, a imagem nos
leva para o tempo da descrição. Uma menina sempre distante, espiando os ensaios
da mãe ao piano por entre as frestas da porta, mas existe algo a mais do que uma
mera amostra dos tempos passados ali.

Me achava feia, magra e ossuda. Olhos grandes, de vaca no pasto. Lábios
grandes, também feios. Sem pestanas, nem sobrancelhas. Os braços
eram compridos demais e os pés, além de grandes, tinham os dedos
abertos. Realmente... Me achava um monstro. Mas você quase nunca
mostrou se preocupar com minha aparência. Uma vez disse ‘esperava
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que você fosse um rapaz’. E soltou uma gargalhada, depois, para que eu
não ficasse triste. Mas fiquei, claro. Chorei uma semana inteira em
segredo. (BERGMAN,1978, p. 81)

Deleuze, em A Imagem-Tempo (2007), explica que no cinema moderno
existem as imagens-lembranças que são as constituintes de um novo tipo de flash-

back. Este se diferencia do que existe no cinema clássico, pois é capaz de dar um
novo sentido à subjetividade impregnada naquele momento. Segundo Deleuze
(2007) a subjetividade já aparece nas imagens-movimento, já que em qualquer
relação entre movimento recebido e movimento executado (imagem-percepção e
imagem-ação) ela já se evidencia, mas o que a dá um novo caráter na imagemtempo é o fato de o “entre”, de o intervalo entre o momento da percepção e da ação,
ser preenchido pela imagem-lembrança. Aqui a percepção não é desencadeada por
um movimento genérico, mas, sim, a supre de modo que possamos despertar
individualmente esta percepção. “A subjetividade ganha então um novo sentido, que
já não é motor ou material, mas temporal e espiritual: o que ‘se acrescenta’ à
matéria, e não mais o que a distende; a imagem-lembrança, e não mais a imagemmovimento.” (p. 63)
O flash-back, portanto, não é mais apenas uma apresentação de algo
acontecido no passado de maneira linear e simplista, ele é, sim, um circuito fechado
que vai do presente ao passado e nos traz de volta ao presente em forma de
atualização, de criação. Na cena em que Eva começa a descrever a sua infância e a
forma como sempre era posta distante de sua mãe, o flash-back existe para
mostrar ao público o quanto essas percepções são íntimas e ligadas à forma como a
personagem compreende a situação. Elas são impregnadas de uma subjetividade
que acrescenta àquela imagem material as criações e interpretações de Eva sobre
toda a situação. Elas são importantes para o público que assiste, não apenas para
apresentar a ele um fato do passado, mas sim para apresentar a subjetividade da
personagem. Isso é ainda mais simbólico quando se leva em consideração que é a
fala e as descrições de Eva que escutamos enquanto as imagens do passado nos
são mostradas. Existe, portanto, um ponto vista, uma imagem-lembrança, atual,
criadora.
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Ora, a imagem-lembrança não é virtual, ela atualiza por sua conta uma
virtualidade (que Bergson chama de ‘lembrança pura’). Por isso a
imagem-lembrança não nos restitui o passado, mas somente representa
o antigo presente que o passado ‘foi’. A imagem-lembrança é uma
imagem atualizada ou em vias de atualização, que não forma com a
imagem atual e presente um circuito de indiscernibilidade. (DELEUZE,
2007, p. 70)

A personagem prossegue descrevendo como eram terríveis para ela os
momentos em que a mãe saia de viagem com as turnês de seus concertos. Ela
descreve sensações. Diz que sentia como se fosse morrer, como se uma dor imensa
a dominasse. Aqui o flash-back tem a função de mostrar emoções e sensações que
essa personagem está recriando. Ele não mostra meramente a partida da mãe, mas
a dor da filha, a solidão, o abandono. A imagem-lembrança como criadora e
promotora do discurso que impulsiona a personagem dentro da discussão.
Como não é sobre acontecimentos em si, mas sobre o abandono e as
impressões de Eva, os recursos utilizados pelo diretor ficam claros nas cenas em
que a criança sempre está solitária, quieta, com o corpo franzino e a postura frouxa.
Na imagem-tempo esses aspectos plenos de subjetividade pulsam e comunicam de
maneira que o público possa construir sua própria percepção dos fatos e possa
compreender que aquele olhar é subjetivo também.
A conversa entre mãe e filha prossegue com Eva falando sobre o pai. Nesse
momento Charlotte contesta a impressão da filha de que ele fosse um homem
medíocre. Ela aponta as qualidades do ex-marido em um movimento de aparente
oposição a sua personalidade já que até então a vemos como uma mulher esnobe e
ausente da família. Aqui percebemos que considerar o pai como alguém medíocre
ou apático é mais um movimento de Eva de se confluir com a personalidade que ela
acredita que sua mãe tem. Quando Charlotte demonstra admiração e respeito pelo
antigo companheiro acessamos a sua percepção das coisas ou a sua intenção de
passar uma boa imagem daquele homem. Nesses momentos o diretor não utiliza o

flash-back que é artifício dado somente às imagens que Eva cria e descreve.
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Toda essa subjetividade no olhar para o passado é importante à Bergman
(1978) que faz questão de colocar na boca de Eva o sentido de tudo isso: “Que
importância tem isso. Tuas palavras servem à tua realidade; as minhas, servem
para a minha. Se trocarmos as palavras, elas passam a não valer nada.” (p.86)
Em vários pontos da conversa o discurso de Eva dá pistas ao público de que
sua mãe era melindrosa nas palavras e se preocupa em exemplificar os momentos
em que isso ocorria como quando Charlotte diz à filha, ainda criança, que gostaria
que ela tivesse nascido homem, mas, logo em seguida, solta uma risada que, para
Eva, era uma forma de esvaziar o peso do que acabava de ser dito. Isso tudo parecia
muito conflituoso para uma jovem que ouvia sobre o amor, mas não o sentia. Por ter
uma origem no teatro, Bergman, em seus roteiros, sempre priorizou a força do
texto. Com poucas ações, o que se estende na cena é um turbilhão de experiências
do passado que vão sendo criadas pelas falas das personagens. A essa altura Eva
relembra um aborto que Charlotte a induziu a fazer e o público é convidado a
acompanhar todas as fases de crescimento da personagem em poucos minutos. Da
criança solitária à jovem despersonalizada e perdida. Por fim o diagnóstico final de
Eva:

Mãe e filha, que terrível combinação de sentimentos, confusões e
destruições. Tudo é possível e tudo acontece em nome do amor e da
consideração. Os efeitos da mãe devem ser herdados pela filha, os
cálculos falsos da mãe devem ser regularizados pela filha, a infelicidade
da mãe deve ser a felicidade da filha, - é como se o cordão umbilical
jamais tivesse sido cortado. A infelicidade da filha é o triunfo da mãe, o
luto da filha é o prazer secreto da mãe. (BERGMAN, 1978, p.98-99)

É importante retornar a outro elemento que contribui para a construção das
imagens-lembranças nos flash-backs do filme, o som. Como explica Deleuze (2007),
a imagem-movimento está presente nas produções modernas diluída e intercalada
(porém em menor recorrência) com a imagem-tempo. Esta representa uma
evolução técnica e estética, mas não o abandono total dos elementos da primeira.

Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

Portanto, o cinema clássico apresenta apenas elementos da imagem-movimento,
mas o cinema moderno é capaz de apresentar elementos das duas fases.
Aqui é importante lembrar que para este estudo a noção de memória é
sensório-motora, mas esse termo, cunhado por Bergson, também foi utilizado por
Deleuze para explicar a característica cinematográfica. Para ele a imagemmovimento é a sensório-motora, aquela que encadeia ações e reações, mas na
imagem-tempo (cinema moderno) a imagem ganha um hermetismo e perde a
necessidade deste encadeamento, aqui, o som e o ato da fala ganham autonomia,
viram fabulação, ação criadora.

Se é verdade que o cinema moderno implica a ruína do esquema
sensório-motor, o ato de fala já não se insere no encadeamento das ações
e reações, e também não revela uma trama de interações. Ele se
concentra sobre si mesmo, não é mais dependência ou pertencimento da
imagem visual, torna-se uma imagem integralmente sonora, ganha
autonomia cinematográfica, e o cinema torna-se realmente audiovisual.
(DELEUZE, 2007, p.288)

No cinema clássico o som ainda não possui um bom desenvolvimento e o
que predomina são películas mudas legendadas ou apenas acompanhadas por uma
música ambiente. No cinema moderno o som vem como elemento agregador e
essencial para a definição de audiovisual. Deleuze (2007) afirma, então, que no
cinema falado o discurso torna-se direto e modificador da imagem que se vê na tela.
Ele não é mais apenas descritivo e agregado da imagem, ele agora ganha
autonomia e pode vir dissociado daquilo que se vê. O cinema moderno vai ainda
além desse uso da fala e transforma esse discurso em indireto livre.
Bergman explora todas as nuances e potências do discurso indireto livre e
dá a ele o papel criador tendo seu apoio nas memórias desencadeadas. Eva domina
sua argumentação, desabafa, diz para a mãe tudo o que a engasga naquele
momento e, se vemos imagens do passado da personagem, o que ouvimos é sua
narração presente, criadora. O flash-back e o som do discurso que o atravessa (em
voz over) são, assim, os elementos fundamentais da imagem-lembrança.
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Não só de sons se constitui a comunicação em um filme. Um traço de estilo
de Bergman que fica também evidente na obra é que embora se trate da figura de
uma pianista profissional e de uma outra amadora o filme é permeado de grande
silêncio para demonstrar a distância e falta de comunicabilidade entre as
personagens. Na única cena em que se ouve o som do piano, Eva e Charlotte se
revezam à frente dele e Eva, tentando executar um prelúdio de Chopin, acaba sendo
vítima do preciosismo cruel e competitivo da mãe.

Considerações Finais

“Mãe e filha, que terrível combinação de sentimentos, confusões e
destruições.” (p.98-99) Depois da terrível conclusão de Eva, Charlotte começa a dar
pistas que de a relação com sua mãe também era carregada de traços de desamor
e indiferença. Charlote diz: “E eu pensando: não vivo, eu nunca nasci, eu fui
empurrada para fora do corpo da minha mãe, o corpo se fechou e logo se virou para
o meu pai, eu não existia.” (p.101)
O despertar de Charlotte para a triste percepção deixa, na poesia do filme,
uma atmosfera de ciclo. No fim, duas personagens que, ao mesmo tempo que se
amam intensamente, não sabem amar. Eva sente falta do contato com mãe, pois é
esta figura a única referência de si mesma que ela é capaz de encontrar. Sete anos
de separação foram, ao mesmo tempo, insuportáveis, devido a tamanha
dependência de Eva, mas imprescindíveis devido a inviabilidade da relação. Esse
ciclo contraditório de dependência e impossibilidade de se estar junto denuncia
personagens incapazes de se resolverem enquanto pessoas e dentro desta relação.
O trabalho foi desenvolvido de maneira a traçar o perfil psicológico e
emocional das personagens principais do filme e mostrar como, tendo esse
substrato emocional frágil, o desencadear da memória desenvolveu um momento
importante nesta relação. Investigou-se a proximidade da temática abordada no
filme com questões existenciais do próprio autor e diretor, e demonstrou-se os dois
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recursos fílmicos mais marcantes para que a memória fosse criada na tela, o flash-

back e o som.
A memória, enquanto duração, estudada desde o seu laço na dinâmica da
construção subjetiva e emocional de um ser, até como recurso especialmente
importante na cinematografia e na obra em questão. Seu aspecto sensório-motor
propulsor da criação e da integração de cada ser humano com a percepção do
mundo ao redor e da vida. A memória em todos seus desdobramentos, como objeto
caro ao cineasta que se utiliza de tal recurso para tratar de um tema universal: a
relação mãe e filha que muito interessa e importa por ser a relação essencial, a
gênese, problematizada com personagens emblemáticas dentro da construção do
imaginário feminino.
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