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PRÓLOGO 

 
Os Encontros Nacionais de Estudos da Imagem (ENEIMAGEM) e 

Encontros Internacionais de Estudos da Imagem (EIEIMAGEM) são eventos 

que acontecem paralelamente a cada dois anos (2007, 2009, 2011, 2013, 

2015, 2017 e agora em 2019) e congrega estudiosos e estudiosas da imagem 

de diversas regiões de todo o Brasil e de outros países, com grande 

participação da América Latina.  

Esse evento tornou-se referência aos estudiosos da imagem, em 

diversos níveis de pesquisa (de iniciação científica a estágio de pós-

doutoramento) e reúne alunos da graduação, da pós-graduação, 

pesquisadores nacionais e internacionais de diversas instituições, bem 

como, professores da rede pública de ensino e interessados nas discussões 

teóricas e estudos de casos provenientes da comunidade.  

Proporcionar espaço para a divulgação de pesquisas, ampliação de 

debates, mini-cursos para a capacitação docente e para jovens 

pesquisadores, bem como, workshops para a comunidade em geral que 

tenha a imagem, em diferentes suportes, como objeto de estudo é o objetivo 

essencial do evento.  

Promover o estudo sobre a imagem a partir de vários campos do saber 

e ampliar a disseminação de estudos acadêmicos intra e extra-universidade 

e comunidade em geral são os objetivos que estabelecem os suportes 

necessários a sua execução.  

O evento já se consolidou no cenário nacional por agregar estudos da 

imagem provenientes de várias áreas de atuação e esse Encontro se 

apresenta como fórum importante para a atualização e disseminação de 

pesquisas em vários níveis.  

Nessa VII edição, como podemos perceber na página inicial do site e 

em todas as referências às atividades desenvolvidas, optou-se por pensar o 

cotidiano e a potência desse espaço nas seleções dos indícios visuais que 

marcaram a identidade visual do evento.  

Agnes Heller1 (1989) já nos dizia que “A vida cotidiana é a vida do 

Homem inteiro, ou seja, o homem participa na vida cotidiana com todos os 

aspectos de sua individualidade, de sua personalidade” e, assim, no interior 

da vida cotidiana, homens e mulheres, velhos e crianças, desenvolvem todos 

os seus sentidos, suas capacidades e habilidades, exercitam seus 

sentimentos, paixões, idéias e pensamentos tecendo uma tapeçaria de 

acontecimentos e significados. 

                                         
1 HELLER, Agnes. O cotidiano e a Historia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989, p. 17. 
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Partimos da premissa que o cotidiano nos oferece outras perspectivas 

e olhares como espaço de resistência e de reflexão e ao mesmo tempo de 

registro visual de poesia e de encantamento, como também de luta e de 

testemunho em seus fazeres e saberes, simples e complexos, que permeiam 

esse dia a dia.  

O evento foi promovido pelo LEDI (Laboratório de Estudos dos 

Domínios da Imagem) vinculado ao Departamento de História da 

Universidade Estadual de Londrina e com membros externos oriundos de 

outras instituições (UEM, USP e Unesp Campus Assis) e comunidade externa 

como professores da rede pública de ensino e instituto federal de ensino, e 

para a organização dessa sétima edição contou com a experiência da 

realização das edições anteriores e do apoio do Departamento de História, 

Programa de Pós-Graduação em História Social, Programa de Especialização 

em Patrimônio e História e Programa de Especialização em Religião e 

Religiosidades e do seu conjunto de estagiários que integra suas atividades, 

além do suporte da CAPES. 

A realização de um evento internacional, mantendo a média de 

participantes das edições anteriores com 622 participantes e com cerca de 

335 comunicações de pesquisas, permitiu ricas permutas e colaborações em 

todo o país, uma vez que os inscritos foram oriundos de Porto Alegre/RS até 

Salvador/BA. 

A programação teve quatro dias completos de agenda. Os mais de 600 

inscritos participaram massivamente das duas conferências, uma nacional e 

outra internacional, na abertura e encerramento do evento. Os 10 mini-

cursos ofertados contaram com uma média de 20 integrantes em cada um. 

As duas mesas redondas, uma mesa de “bate papo” e três workshops em 

temas pertinentes, atuais e referenciais à fotografia, cinema, redes sociais, 

jogos e mídias foram tão concorridas que nunca contaram com menos do 

que 60 integrantes. Para mais, atividades culturais movimentaram todos os 

centros envolvidos no evento, incluindo o CLCH, o CESA e o CECA, atingindo, 

diretamente, 800 estudantes e, indiretamente, pelo menos, 3.000 

estudantes. 

O registro de tais números se torna necessário para se construir uma 

memória das inúmeras possibilidades oferecidas a um evento que se propõe 

multidisciplinar, cooperativo e abarcando diversos níveis de pesquisas.  

Os textos ora apresentados nesses anais correspondem a uma 

pequena parcela das comunicações apresentadas durante o evento e 

oferecem a riqueza de seus debates oriundos de campos distintos do saber 

como a Antropologia, Moda, Jornalismo, Comunicação, Literatura, Letras, 

Artes Visuais, Design, Cinema, Fotografia, História, Filosofia entre outros.  
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Dessa forma acreditamos que tenhamos cumprido o papel que 

compete a uma universidade pública de qualidade e excelência ao promover 

a divulgação de resultados de pesquisas em diversos âmbitos nos quatro 

dias de evento, ao fortalecer a consolidação de espaço de intercâmbio entre 

redes de pesquisadores de diversas instituições e locais (nacionais e 

internacionais), em estimular o envolvimento de alunos da graduação e pós-

graduação participantes na organização do evento, ao inserir estagiários do 

LEDI, promotor do evento, em um ambiente de troca de saberes e 

experiências e atender a comunidade externa em geral, em especial aos 

professores da rede pública ao oferecer recursos para se pensar suas 

práticas e possibilidades concretas de atuação em suas comunidades de 

origem. 

 
Profa. Dra. Ana Heloisa Molina 

Coordenadora do VI ENEIMAGEM / IV EIEIMAGEM 
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APRESENTAÇÃO 
 

As comunicações apresentadas durante o VII ENEIMAGEM e o IV 

EIEIMAGEM no eixo Cinema e Linguagem Audiovisual são reveladoras das 

múltiplas abordagens metodológicas possíveis para se estudar os produtos 

audiovisuais em suas especificidades. Em um encontro sobre estudos da 

imagem, considerados em seu caráter interdisciplinar, os textos aqui 

reunidos valorizam a análise fílmica como procedimento de pesquisa; focam 

no estudo dos contextos de produção e de circulação das obras; refletem 

sobre o diálogo intertextual entre a imagem em movimento e outras 

linguagens (literatura, artes, quadrinhos, música, teatro); e, por fim, situam 

os objetos analisados em debates teóricos, estéticos e políticos que os 

circundam.  

Nesse sentido, a semiótica (que entende o cinema como uma 

linguagem), os estudos das adaptações literárias (dedicados a encontrar 

diálogos intertextuais) e o enfoque dado pelo viés da História enquanto 

campo de estudos (que atribuí ao filme o status de documento histórico) são 

algumas das possibilidades aqui presentes que, reunidas, revelam as 

múltiplas dimensões do audiovisual. O cinema, o vídeo e a animação, 

portanto, são entendidos prioritariamente como práticas sociais e culturais, 

relacionadas às sociedades que as produzem e as consomem.  

A variedade de caminhos percorridos pelos autores desta publicação 

encontra paralelo na diversidade de objetos pesquisados. Destacam-se 

algumas linhas de trabalho predominantes entre os textos presentes. A 

adaptação literária e outras formas de diálogos intermidiáticos estão 

presentes em “Entrevista com o vampiro (1994): alguns apontamentos sobre 

as questões de adaptações cinematográficas”, de Maytê Regina Vieira; 

“Olhares sobre a natureza humana: humor machadiano em Brás Cubas 

(1985), de Júlio Bressane”, Raquel Cristina Ribeiro Pedroso; “A romantização 

de Orgulho e Preconceito em sua adaptação hollywoodiana”, de Heloisa Keiko 

Saito André; “Pintura, fotografia, interpretação e cinema: algumas 

possibilidades da câmera em Blow-up (1966)”, de Theo Tanus Salvadori; “O 

ensaio no cinema de Chris Marker”, de Ângela Caroline Kreuzberg; e 

“Narrativas audiovisuais e mitologia: a quaternidade mítica aplicada aos 

animes”, de Arthur Carlos Franco Oliveira. 

É possível identificar outra linha de pesquisa que se volta aos gêneros 

cinematográficos consagrados para reafirmá-los ou problematizá-los: “All 

Talking! All Singing! All Dancing!”, de Nelson Silva Junior; e “O Falcão Maltês e 

Los Angeles – cidade proibida: expressões do noir que inspiram leitores 

clássicos e modernos às múltiplas interpretações artísticas”, de Delba 
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Tenorio Lima Patriota Villela e Marilu Martens Oliveira; “Costa Gavras e o 

Uruguai: uma análise das representações do MLN-T na película Estado de Sítio 

(1973)”, de Diego Chrominski. Por outro lado, há artigos que se dedicam a um 

cinema que rompe abertamente com os gêneros, tensionando a linguagem 

cinematográfica clássica e flertando com práticas vanguardistas. É o caso de 

“Meu nome é Tonho: linguagem ‘udigrudi’ e western como recurso de denúncia 

contra a repressão de 68”, de Natália Conte. 

Um outro bloco possível para se agrupar as pesquisas aqui presentes 

poderia ser aquele de trabalhos que analisam aspectos específicos de filmes, 

tendo como foco a própria linguagem cinematográfica. Assim, percebe-se a 

presença de estudos dedicados a entender o cinema em suas especificidades 

narrativas, como uma linguagem que articula som e imagem por meio de 

procedimentos próprios como a rodagem e a montagem. Essa preocupação 

está presente em “O som diegético de Frederick Wiseman: uma análise 

audiovisual do filme High School (1968)”, de Rakelly Calliari Schacth; “Análise 

da fotografia e estética na construção da narrativa no filme O grande hotel 

Budapeste”, de Ingrid Rafaela Petroski e Carlos Alberto de Souza; “A ausência 

de cor em Roma: o uso do preto e branco no produto fílmico de Alfonso 

Cuarón”, de Alice Kaseker Ribeiro, Ana Clara Sebold Moraes, Beatriz Ganeo 

Pires e Renata Aparecida Frigeri; “A (re)criatividade da câmera no cinema: um 

olhar para os enquadramentos”, de Eva Cristina Francisco e Élida Cristina de 

Carvalho Castilho; “A dinâmica dos signos em Extraordinário”, de Alcioni 

Galdino Vieira. Se é verdade que todas essas propostas buscam articular uma 

análise das formas ao estudo sobre os discursos sociais produzidos nos 

filmes, essa preocupação está particularmente presente em “Reflexões sobre 

os (des)limites territoriais em O Som ao Redor (2012): a (des)ordem das 

interioridades subjetivas”, de Cristiane Wosniak; e “O silêncio experimentado 

numa narrativa feminista”, de Anna Paula Zetola. 

 Uma série de trabalhos aqui publicados se dedicam a 

compreender as representações de grupos sociais e comunidades por meio 

do cinema, como ocorre em “As relações de poder na obra cinematográfica 

Green Book”, de Elisa Barbosa Leite da Freiria Estevão e Renata Aparecida 

Frigeri; “A Estrada 47: a representação da imagem dos ex-combatentes da 

Força Expedicionária Brasileira”, de Giovana Ferreira de Faria e Luiz Filipe 

Oliveira Tosta; e “Mito, arquétipo e arte: circulação do trickster na cultura e 

cinema brasileiros”, de Victor Finkler Lachowski. O cinema é visto também, 

em algumas pesquisas, como formas de pensar as representações da nação, 

por meio do emprego de figuras de linguagem ou de outras associações 

narrativas, como aparece em “Jacques Tati e o ritmo da sociedade francesa: 

uma análise de Jour de Fête (1949)”, de Jonas Migotto Filho e Alexandre 
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Maccari Ferreira; e “Os significados de Iracema: uma análise das alegorias em 

Iracema, uma transa amazônica (1974)”, de Maria Elisa de Carvalho Sonda.  

O cinema também pode ser apontado como um veículo dedicado a 

revisitar o passado, construir uma memória histórica que incide sobre o 

presente, revisar narrativas sobre as sociedades e seus processos 

traumáticos. Nessa linha de pesquisa, que associa mais marcadamente o 

cinema à história, encontram-se propostas como “Bruce Conner e o 

cogumelo do fim do mundo”, de Lucas Murari; “A poeira do peito: 

reminiscências no vazio do filme Em chamas”, de Gustavo Nakao; “A bomba 

atômica e a memória de dor japonesa em Rapsódia em agosto (1991)”, de 

Douglas Pastrello. Além da guerra, os golpes militares e as ditaduras na 

América do Sul vêm sendo alvo de revisionismos, compondo uma batalha da 

qual o cinema participa ativamente dando forma aos debates sociais e 

historiográficos. Assim, estudar esse fenômeno contemporâneo é um campo 

de estudos fundamental, no qual se inserem textos como “A construção 

estereotipada do comunista na produção 1964 – o Brasil entre armas e livros”, 

de Márcia Neme Buzalaf e “O corpo indelével: memória e resistência em 

Lúcia Murat”, de Daniela Ramos de Lima. 

Para concluir, é necessário destacar que os textos que compõem esta 

publicação provêm de pesquisas realizadas em distintos níveis da atuação 

acadêmica, da graduação até projetos levados a cabo por professores 

doutores. Também se percebe uma diversidade institucional, representativa 

das universidades públicas e privadas das regiões Sul e Sudeste. Nesse 

sentido, é interessante tomar esse corpus como uma amostra metodológica 

e temática do que vem sendo pesquisado em relação à imagem 

cinematográfica e ao audiovisual. Este texto de apresentação buscou, 

portanto, traçar um caminho possível para se navegar em meio a essa 

pluralidade. Fica a cargo do leitor estabelecer outras relações intertextuais, 

criando sua própria narrativa a partir dos artigos a seguir. Boa leitura! 

 

Profa. Dra. Carolina Amaral de Aguiar 
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A romantização de ‘Orgulho e Preconceito’ em sua 

adaptação hollywoodiana 

 
Autor(es) – Heloisa Keiko Saito ANDRÉ (Universidade Estadual de Londrina)1 

 

Este trabalho investiga de que forma Jane Austen, escritora inglesa do século 

XVIII, teve sua imagem ressignificada quando suas obras se tornaram objeto 

de adaptações da indústria cultural. Ao se tornar um ícone pop, Austen ficou 

popularmente conhecida como mãe da “literatura de mulherzinha”, as “chick-

lits”, que abarcam, em geral, livros sobre o amor. Ao mesmo tempo, 

historiadores reforçam a importância da autora para os estudos sobre a 

época em que ela viveu, justamente por retratar detalhadamente a 

sociedade inglesa. A hipótese deste trabalho é a de que essa imagem do 

senso comum provém de adaptações audiovisuais dos livros da escritora, 

que foram romantizados e maniqueizados. Para a pesquisa, foram utilizados 

Orgulho e Preconceito, obra mais conhecida de Austen, e o filme 

hollywoodiano de mesmo nome, lançado em 2005 e dirigido por Joe Wright, 

que foram analisados por meio de conceitos sobre adaptação audiovisual e 

cultura de massas. Contrapondo cenas semelhantes de ambas as obras, foi 

possível concluir que as adaptações provindas da cultura de massas 

romantizam a obra de Austen, desviando-a de seu significado inicial. 

 

Palavras-chaves: Jane Austen, Adaptação, Cinema. 
 

Introdução 

É uma verdade universalmente reconhecida que Jane Austen é uma 

das escritoras mais populares e influentes quando o assunto é romance. 

Apesar de terem sido escritos há mais de 200 anos, os livros da autora ainda 

são amplamente lidos por leitores de todas as idades e estudados por 

pesquisadores de todo o mundo, não só pela qualidade literária mas, 

também, por representar a sociedade da época com muita veracidade. 

Grande parte do sucesso atual de Austen, no entanto, provém das 

várias adaptações, tanto audiovisuais como literárias, das obras da autora. 

Além de ter se tornado um ícone de grande relevância na cultura pop – sendo 

inspiração para diversas obras, tanto literárias quanto audiovisuais, como O 

Diário de Bridget Jones (livro escrito por Helen Fielding, publicado em 1995, 

e filme dirigido por Sharon Maguire, lançado em 2001) e As Patricinhas de 

                                         
1 Formada em Jornalismo e estudante especial dos mestrados em Comunicação e Letras. 



 

16 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Beverly Hills (filme dirigido por Amy Heckerling, lançado em 1995) –, Austen 

também se tornou referência para a literatura que tem o amor como tema. 

Segundo Solender (2002), “adaptações para cinema e TV tornaram 

Jane Austen um nome familiar e um ícone da cultura pop” (SOLENDER, 2002, 

p. 107). Mesmo quem nunca leu seus livros ou assistiu às adaptações 

audiovisuais já ouviu falar da autora ou de sua obra, o que a torna um objeto 

de estudo válido para a proposta deste artigo. Para Margolis (2003), as 

adaptações de Austen são suficientemente complexas para serem 

investigadas. 

Apesar de seus livros, de fato, terem elementos românticos como um 

dos principais eixos temáticos, sua principal intenção, como escritora, 

sempre foi criticar a forma como a sociedade inglesa da época era 

organizada. Suas obras não possuem contextualização histórica – em 

nenhum momento são citadas questões políticas ou, até mesmo, grandes 

acontecimentos da época, como as Guerras Napoleônicas. O foco de Austen 

sempre foi o interior, as pequenas cidades, o dia a dia das famílias e os 

costumes que permeavam a mentalidade do final do século XVIII e início do 

século XIX. 

Pode-se afirmar que os aspectos românticos, presentes na obra da 

autora, são ampliados e mais valorizados pelas adaptações audiovisuais do 

que em seus livros (BIAJOLI, 2017; SOLENDER, 2002). E, por mais que os filmes 

e séries baseados na obra de Austen tenham intensificado seu sucesso e 

aumentado o alcance desse material para um público muito mais 

abrangente, acredita-se que a fama da escritora se deu, justamente, por algo 

que ela criticava.2  

Segundo Figueiredo (2010), a literatura teve uma posição privilegiada 

na hierarquia cultural desde a modernidade, graças à expansão da cultura 

tipográfica na época. Dessa forma, no século XIX, período em que havia um 

forte sentimento de nacionalismo e em que o mapa da Europa era 

redesenhado, a existência de um forte vernáculo literário e uma identidade 

literária bem estabelecida foram critérios que determinaram quais povos 

teriam o direito de se tornar nações. 

Já o cinema, legitimado culturalmente no século XX, atraiu o interesse 

de artistas por conseguir representar a vida urbana moderna, característica 

pelo ritmo acelerado e o modo de produção industrial. Figueiredo (2010) 

                                         
2 Segundo Margolis (2003), as obras de Austen foram “harlequinizadas” nas adaptações audiovisuais. 

A autora afirma que muitos critérios (como críticas à sociedade da época) que trouxeram o 

reconhecimento acadêmico da obra de Austen foram distorcidos ou negligenciados pelas adaptações 

(que glamourizam o contexto histórico-social sobre o qual ela escrevia). 
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afirma que, graças à interpenetração das artes, “os recursos da linguagem 

cinematográfica serviram de estímulo ao propósito de renovação do texto 

literário, que tenta escapar da tirania da sequência linear, buscando o efeito 

de simultaneidade próprio da imagem” (FIGUEIREDO, 2010, p. 25). 

Diante dessa relação entre literatura e cinema – artes que possuem 

linguagens distintas, mas que influenciam uma a outra –, o objetivo deste 

artigo é entender e analisar de que forma se constrói a romantização 

excessiva e a perda de criticismo, muito presente no livro de Austen, nas 

adaptações audiovisuais de Orgulho e Preconceito. Para isso, recorrerei ao 

filme britano-americano homônimo, lançado em 2005, dirigido por Joe 

Wright e adaptado por Deborah Moggach. 

O frequente uso do termo “romantização”, escolhido para representar, 

neste trabalho, os elementos que remetem ao amor adicionados à obra de 

Jane Austen em Hollywood, torna necessária uma breve explicação sobre sua 

origem. A referência inicial é o movimento artístico Romantismo, originado 

na Europa no final do século XVIII. Segundo Novalis, um dos principais 

símbolos românticos,  
 

Ao dar um sentido elevado ao comum, ao dar ao usual uma 

aparência misteriosa, ao conhecido a nobreza do desconhecido, ao 

fugaz uma aparência de eterno, assim é que eu os romantizo. 

(NOVALIS apud SAFRANSKI, 2010, p. 17) 

 

Dessa forma, o termo romantização é utilizado neste trabalho não no 

sentido de tornar algo de acordo com o movimento artístico Romantismo, 

mas, sim, transformar tal coisa em algo que se assemelha ao espírito desse 

movimento – dando ênfase ao amor, saindo da normalidade e indo para o 

incomum. Segundo Novalis (apud SAFRANSKI, 2010), portanto, “romantizar 

nada mais é do que aumentar a potência qualitativamente” (NOVALIS apud 

SAFRANSKI, 2010, p. 109). 
 

Metodologia 

Adaptação  

Além de ser um tipo de produção que, muitas vezes, é considerado 

mais simples – por ter um enredo “pronto” –, as adaptações são recorrentes 

no cenário hollywoodiano por serem investimentos de pouco risco. No 

entanto, não é apenas isso: para Linda Seger (apud HUTCHEON, 2006),  
 

Há dinheiro a ser ganho. Um livro que está entre os mais vendidos 

pode alcançar um milhão de leitores; uma peça de sucesso da 

Broadway será vista por 1 a 8 milhões de pessoas; mas um filme ou 
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uma adaptação televisiva terão audiência de muitos milhões a mais 

(SEGER apud HUTCHEON, 2006, p. 5).3 
 

Há, em torno da discussão sobre as adaptações de livros para o 

cinema, uma questão muito recorrente – a fidelidade. Ismail Xavier (2003) 

afirma que, por muito tempo, tanto crítica quanto teoria acreditavam que a 

adaptação cinematográfica deveria ser fiel ao livro – e sua qualidade seria 

proporcional ao quão similar à obra original ela fosse. No entanto, nas 

últimas décadas, pensa-se na possibilidade de “diálogo” entre adaptação e 

obra original, em vez de se esperar uma cópia idêntica. 

Robert Stam (2008) acredita que alterações, adições e subtrações são 

necessárias quando se trata de uma adaptação, já que é feita a transposição 

da linguagem literária para a cinematográfica. Para ele, cabe ao adaptador 

decidir o que deve ser mantido, descartado, alterado ou substituído. 

Apesar dessa dissociação entre fidelidade e qualidade ao tratar sobre 

a adaptação, há, ainda, uma confusão entre estilo e fidelidade. Xavier (2003, 

p. 63) questiona elogios da crítica, que destaca “equivalências entre palavras 

e imagens”, comparando elementos que são “específicos do meio literário (as 

propriedades sensíveis do texto, sua forma) e procuram tradução no que é 

específico ao cinema (fotografia, ritmo da montagem, trilha sonora e 

composição das figuras visíveis das personagens)”. Partindo desse ponto de 

vista, pode-se pressupor, erroneamente, que é possível transpor todos os 

elementos do livro no filme – sendo que, na verdade, a forma como isso será 

feito é determinado pelo estilo. 

Acredita-se que essa cobrança de reproduzir o conteúdo exato do livro 

no filme é reflexo de uma mentalidade de valorização do documento escrito 

e da inferiorização do audiovisual. Para Stam (2006), é muito comum 

encontrar críticas que lamentam o que foi “perdido” na adaptação 

cinematográfica do livro, mas dificilmente se comenta sobre o que foi 

“ganhado”. 
 

Cultura de Massas 

Para compreender as mudanças entre a adaptação hollywoodiana de 

Orgulho e Preconceito em relação ao texto-fonte, faz-se necessário o estudo 

sobre a cultura de massas – já que esse tipo de obra audiovisual é mais 

recente e está inserido nesse contexto. Para isso, foram escolhidos três 

                                         
3 Tradução da autora: “There is Money to be made. A best-selling book may reach a million readers; a 

successful Broadway play will be seen by 1 to 8 million people; but a movie or television adaptation will 

find an audience of many million more”. 
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conceitos, desenvolvidos por Edgar Morin, que explicam como ela se 

comporta: Simplificação e Maniqueização, Happy End, e Eros Cotidiano. 

A simplificação, de acordo com Morin (1981), é comum entre 

adaptações de livros para filmes para que a obra se torne mais memorável e 

agradável. Para o autor, essa prática vai além da tradução da linguagem do 

romance para a cinematográfica, e leva à vulgarização da obra: “o digest 

moderno [...] substitui a obra lenta e densa pela condensação agradável e 

simplificadora” (MORIN, 1981, p. 54). 

De acordo com o autor, a simplificação e a maniqueização “aclimatam” 

obras de “alta cultura”4, tornando-as mais digeríveis para o grande público: 

 
Essa aclimatação por retiradas e acréscimos visa a torná-las 

facilmente consumíveis, deixa mesmo que se introduzam nelas 

temas específicos da cultura de massa, ausentes da obra original 

como, por exemplo, o happy end. (MORIN, 1981, p. 55) 
 

Dessa forma, são retirados elementos complexos e adicionados 

outros que tornam a obra mais palatável e envolvente. Assim, a 

maniqueização facilita o entendimento do enredo – realçando determinadas 

características de personagens que, portanto, levam o espectador a se 

envolver afetivamente com eles – seja se identificando positiva ou 

negativamente. 

Assim como a simplificação e a maniqueização, o happy end é um 

artifício da cultura de massas para conquistar um público maior e agradar 

mais facilmente seus espectadores. Segundo Morin (1981),  
 

O happy end é a felicidade dos heróis simpáticos, adquirida de modo 

quase providencial, depois das provas que, normalmente, deveriam 

conduzir a um fracasso ou uma saída trágica. (MORIN, 1981, p. 91) 
 

Morin (1981) afirma que, com o surgimento do happy end, essa “ideia 

de felicidade [...] se torna o núcleo afetivo do novo imaginário” (MORIN, 1981, 

p. 92), ou seja: passa-se a esperar o final feliz, como se esse fosse o único 

desfecho aceitável. Assim como os outros artifícios da cultura de massas, o 

happy end também obedece um certo padrão em sua estrutura: 
 

O filme termina com uma espécie de eterna primavera, onde o 

amor, algumas vezes acompanhado pelo dinheiro, o poder ou a 

                                         
4 Na época em que Morin publicou o livro Cultura de Massas no Século XX, em 1962, conceitos como 

“alta”, “média” e “baixa” cultura eram usados para definir o que é conhecido hoje como “cultura erudita” 

e “cultura popular”. Umberto Eco (2008), no livro Apocalípticos e Integrados, também utiliza os termos 

antigos. Por serem considerados pejorativos atualmente, esta nota de rodapé tem o objetivo de 

explicar e contextualizar seu uso no trabalho. 
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glória, brilhará para todo sempre. O happy end não é reparação ou 

apaziguamento, mas irrupção da felicidade. Há vários graus no 

happy end, desde a felicidade total (amor, dinheiro, prestígio), até à 

esperança da felicidade, onde o casal parte corajosamente pela 

estrada ao encontro da vida. (MORIN, 1981, p. 82) 
 

Ao tratar especificamente sobre as adaptações de romances para o 

cinema, Morin (1981) afirma que, para alcançar o happy end, elas acabam por 

metamorfosear o final da obra – seja adicionando, alterando ou retirando 

elementos do texto-fonte. Para o autor, esse tipo de alteração não deve ser 

feito – afinal, “a adaptação deveria proteger o tabu do respeito à obra de arte” 

(MORIN, 1981, p. 94). 

O happy end, em grande parte dos produtos da cultura de massa, está 

ligado ao amor – é quase esperado, pelo público, que a recompensa do final 

feliz envolva o romance. Assim como a felicidade que, por causa do happy 

end, torna-se um elemento importante do imaginário, a necessidade do amor 

também é causada pela ênfase, dada pela cultura de massas, a esse 

elemento: 
 

A partir daí o amor é muito mais amor. É o fundamento nuclear da 

existência, segundo a ética do individualismo privado. É a aventura 

justificadora da vida – é o encontro de seu próprio destino: amar é 

ser verdadeiramente, é comunicar-se verdadeiramente com o 

outro, é conhecer a intensidade e a plenitude. (MORIN, 1981, p. 97) 
 

A supervalorização do amor na cultura de massas ganha novas 

conotações com o cinema e a publicidade. Segundo Morin (1981), o 

capitalismo moderno e o estímulo ao consumo se relacionam ao Eros, 

caracterizado por incitar o desejo e pela erotização do corpo. Ao mesmo 

tempo, o cinema ocidental reforça o conceito de amor puro, sem o desejo ou 

o ato carnal – a psiquê.  
 

A indústria da Psyché [sic] e a indústria de Eros são uma e a mesma 

indústria. É notável que o filme ocidental faça força para unir 

conteúdos do amor puro, platônico e cortês, à virulência do desejo 

físico que se satisfaz junto à prostituta. (MORIN, 1981, p. 124) 
 

Com o objetivo de unir o erotismo do corpo com o amor puro, o 

cinema da cultura de massas encontrou, no beijo, a solução para trazer ao 

espectador a materialização do sentimento: 
 

O beijo na boca não é só o substituto cinematográfico da união dos 

corpos proibida pelos censores, é também o encontro de Eros e 

Psyché [sic]: o sopro, nas mitologias arcaicas, é a sede da alma; por 

outro lado, é a boca que se fixa sensualmente primeira, ligada à 
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absorção e à assimilação; o beijo na boca é um ato de duplo 

consumo antropofágico, de absorção da substância carnal e de 

troca de almas; é comunhão e comunicação da psique no eros... 

(MORIN, 1981, p. 134) 
 

Independentemente da forma como a questão do amor é trazida na 

cultura de massas, esse é um assunto quase obrigatório nas obras 

produzidas industrialmente. Seja priorizando o eros ou a psiquê, “o amor – 

essa comunicação com um outro eu-mesmo estranho a mim, essa 

intensidade afetiva que fundamenta a felicidade – é, sem dúvida, o tema mais 

virulento da cultura de massa” (MORIN, 1981, p. 130). 
 

Cinema: roteiro e montagem 

Com o objetivo de entender de que forma a linguagem 

cinematográfica expressa a romantização da obra de Jane Austen na 

adaptação hollywoodiana, foram escolhidos dois dos múltiplos aspectos que 

compõem um filme ou uma série: roteiro e montagem. 
 

Roteiro 

Segundo Syd Field (2001), “o roteiro é uma história contada em 

imagens, diálogos e descrições, localizada no contexto da estrutura 

dramática” (FIELD, 2001, p. 11-12). 

Também é função do roteirista, além de elaborar diálogos e construir 

personagens e cenários, a contextualização das cenas e do próprio enredo 

construído por ele. Syd Field (2001) afirma que, em um roteiro, “nada é 

jogado por acaso, ou somente porque é gracioso ou inteligente” (FIELD, 2001, 

p. 26). Por isso, é de responsabilidade do roteirista inserir apenas elementos 

que contribuem para a narrativa e, também, que tragam o “tom” desejado 

para o filme. 

Outro aspecto importante da construção do roteiro é a 

contextualização da cena. Para Syd Field (2001, p. 119), é preciso que o 

ambiente e os elementos presentes na cena ajudem a compor o tom dela, 

ou seja, que ajudem na dramatização do filme ou da série. “Ao criar contexto, 

você determina um propósito dramático e pode construir sua cena frase a 

frase, ação por ação. Ao criar contexto, você estabelece conteúdo” (FIELD, 

2001, p. 119). 

Em relação aos personagens, o autor segue o mesmo princípio – o de 

que as características, tanto físicas quanto psicológicas, devem contribuir 

para a dramatização do enredo: 
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A essência do personagem é a ação. Seu personagem é o que ele 

faz. Filmes são um meio visual e a responsabilidade do escritor é 

escolher uma imagem que dramatize cinematograficamente o seu 

personagem” (FIELD, 2001, p. 31) 
 

Segundo Comparato (2009), “o roteirista deve saber estruturar sua 

história sob o ponto de vista dramático, pensando na reação da plateia.” 

(COMPARATO, 2009, p. 112) 
 

Montagem 

Outro aspecto da produção de um filme ou de uma série que é 

responsável pelo tom dramático do enredo é a montagem. Diferentemente 

do roteiro, que é realizado durante a pré-produção, essa é uma etapa da pós-

produção da obra audiovisual. Segundo Martin (2005), a montagem é o 

elemento que mais determina a “linguagem fílmica” e acredita que uma 

definição de cinema deve trazer, também, uma explicação sobre essa etapa 

da produção audiovisual. O autor afirma, também, que “montagem é a 

organização dos planos de um filme segundo determinadas condições de ordem 

e de duração.” (MARTIN, 2005, p. 167).  

Na prática, a montagem é uma das etapas finais da produção de um 

filme, em que o montador escolhe quais materiais que foram produzidos 

durante as gravações serão usados no produto final. Segundo Dancyger 

(2003), a montagem não se limita somente à escolha por motivos estéticos 

ou narrativos, mas ela deve, também, contribuir para a dramatização da 

obra. 
 

Ao montar a sequência, o montador deverá decidir: 1) qual 

informação visual é dramaticamente interessante e 2) qual 

informação visual é dramaticamente necessária. A duração da 

sequência será determinada pelas respostas a essas duas questões, 

particularmente a última. O critério dramático deve ser aplicado 

para a seleção de planos. Se um plano não ajuda a contar a história, 

por que deve ser incluído no filme? (DANCYGER, 2003, p. 409) 
 

Além de questões da cinegrafia, como plano, cortes e sequência, 

Dancyger (2003) afirma que outros fatores audiovisuais também devem ser 

levados em consideração para que a montagem possa trazer dramaticidade 

à obra, como a composição, iluminação, encenação e sons – tanto a trilha 

sonora musical quanto os sons emitidos durante a gravação das cenas que, 

muitas vezes, devem ser regravados em estúdio para enfatizar a 

dramatização. 
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Cada filme tem uma ideia central que conduz a história. O núcleo 

dramático pode ser reforçado pelo som do filme. É útil encontrar 

uma poderosa ideia sonora para sustentar o núcleo dramático da 

perspectiva do som. (DANCYGER, 2003, p. 433) 
 

O autor também afirma que, além de criar o sentido de tempo e 

espaço, crucial para a dramatização do filme, o som também deve 

condicionar o público emocionalmente ao longo da obra audiovisual, de 

forma a “esclarecer as funções narrativas dos personagens e fornecer a 

associação sonora para aqueles personagens à medida que evoluímos na 

história” (DANCYGER, 2003, p. 430).  

Por determinar características de extrema importância para a 

identidade do filme, que vão desde a escolha de planos para as imagens 

durante as cenas até a adição de sons ambientes e trilhas sonoras para 

realçar aspectos dramáticos nas obras audiovisuais, a montagem tem grande 

influência no formato final de um filme. Segundo Martin (2005),  
 

Torna-se evidente que a montagem (veículo do ritmo) é a noção 

mais sutil e, ao mesmo tempo, a mais essencial da estética 

cinematográfica, numa palavra, é o seu elemento mais específico. É 

possível afirmar que a montagem é a condição necessária e suficiente 

da instauração estética do cinema. (MARTIN, 2005, p. 202). 
 

Orgulho e Preconceito 

Por ter como objeto de estudo o livro de Jane Austen e o filme de 2005, 

dirigido por Joe Wright, ambos intitulados Orgulho e Preconceito, este trabalho 

aborda elementos do enredo e usa a história escrita por Austen como 

argumento. Por esse motivo, é importante trazer um breve resumo sobre a 

narrativa dessas obras. 

Apesar das diferenças, inevitáveis e necessárias, entre as duas obras, 

o enredo é, de certa forma, semelhante. Assim, é possível adotar apenas uma 

descrição que se aplica tanto ao livro quanto ao filme. 

Orgulho e Preconceito inicia-se com a chegada de Sr. Bingley, um nobre, 

em Netherfield, após alugar uma propriedade no local. A família Bennet, 

composta pelo Sr. e Sra. Bennet e suas cinco filhas, Jane, Elizabeth, Mary, Kitty 

e Lydia, fica entusiasmada com a possibilidade de obter um casamento 

vantajoso para uma das meninas, já que habitam Longbourne, localizada 

naquela região. Em um baile local, eles são apresentados, e Bingley passa 

grande parte da festa dançando com Jane. Acompanhado dele está Sr. Darcy, 

que cria uma inimizade imediata com Elizabeth, que o ouve comentar com o 

amigo que ela é “tolerável, mas não bonita o suficiente”. 
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Com a chegada do exército a Meryton, Elizabeth conhece George 

Wickham, um oficial que afirma ter sido prejudicado por Sr. Darcy. Eles se 

tornam amigos e isso aumenta o ódio da moça pelo nobre. Ao mesmo 

tempo, o clérigo Sr. Collins, um primo distante das irmãs Bennet, faz uma 

visita à família. Por questões legais, o primo deve herdar as propriedades 

quando Sr. Bennet falecer – por isso, Sra. Bennet mostra-se prestativa 

quando ele demonstra interesse em se casar com uma de suas filhas. 

Enquanto Jane esperava um pedido de casamento de Sr. Bingley, que 

demonstrava cada vez mais interesse, ela recebe uma carta da irmã dele 

informando sobre a partida repentina deles para Londres. Mais tarde, 

Elizabeth é pedida em casamento por Sr. Collins, que é rejeitado pela jovem. 

Ele, então, pede a mão de Charlotte, amiga dela, que aceita. 

Passado um tempo, Elizabeth visita sua amiga, já casada com Sr. 

Collins, em Rosings Park, propriedade de Lady Catherine de Bourgh, local 

onde o clérigo atua. Lá, ela encontra Sr. Darcy, que descobre ser sobrinho da 

nobre. Outro cavalheiro que também visitava o local, Coronel Fitzwilliam, 

conta para Elizabeth que Darcy foi o responsável pela separação de sua irmã, 

Jane, e de Sr. Bingley, deixando-a arrasada. Ainda durante a visita da srta. 

Bennet a Rosings, Sr. Darcy a pede em casamento, declarando seu amor por 

ela, causando surpresa e ainda mais raiva na jovem. Em meio à briga, 

Elizabeth acaba falando para ele sobre a versão de Sr. Wickham sobre a 

rivalidade deles. Depois de um tempo, então, Darcy entrega à jovem uma 

carta explicando seu lado da história, além de, também, justificar suas ações 

em relação a Bingley e Jane. Depois de ler a carta, Elizabeth admite acreditar 

em Darcy e muda sua visão sobre o nobre. 

Essa mudança é evidenciada quando ela sai de viagem com seus tios, 

que decidem fazer uma visita a Pemberley – a propriedade de Darcy. Depois 

de ter a garantia de que o dono não estaria presente, Elizabeth concorda em 

participar do passeio. Inesperadamente, ele aparece no local e demonstra 

cordialidade, convidando Elizabeth a conhecer sua irmã mais nova, 

Georgiana. Durante a viagem, eles recebem a notícia de que Lydia, a mais 

nova das irmãs Bennet, havia fugido com Sr. Wickham – e que o oficial não 

tinha planos de se casar com ela. Diante dos riscos para a família Bennet que 

tal ação poderia apresentar, os tios partem imediatamente em busca do 

casal e Darcy parte repentinamente, levando Elizabeth a acreditar que a fuga 

de sua irmã é o motivo para o afastamento. 

Com a intervenção do tio e de Sr. Bennet, Lydia e Wickham se casam. 

No entanto, Elizabeth descobre que, na verdade, o responsável pelo acordo 

que levou ao casamento e, portanto, por salvar a honra de sua família, era 

Darcy.  
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Algum tempo depois, Bingley e Darcy retornam à região dos Bennet, e 

Jane é pedida em casamento por seu amado. Sr. Collins, ao saber da notícia, 

alerta Lady Catherine que essa situação favoreceria um casamento de Darcy 

e Elizabeth, já que havia percebido o interesse do nobre pela irmã Bennet. 

Lady Catherine, que tinha planos de que seu sobrinho se casasse com sua 

filha, então, faz uma visita inesperada a Longbourne, onde ameaça Elizabeth 

para que ela não aceite seu sobrinho em casamento. Elizabeth, que em 

diversas situações se demonstra orgulhosa, recusa obedecê-la. 

Quando Darcy retorna à região de Longbourne, Elizabeth o agradece 

por ter cuidado do casamento de Lydia e por ter reparado sua intervenção 

no amor de Jane e Bingley. Em seguida, ele repete seu pedido de casamento 

e ela, então, aceita.  

No último capítulo do livro, o narrador descreve brevemente o “final” 

dos principais personagens: Elizabeth e Darcy moram em Pemberley com 

Georgiana, Jane e Bingley em Netherfield. As duas irmãs Bennet mais velhas 

ajudam Kitty a entrar na sociedade e levam Mary a se ocupar de outras 

atividades, já que não é tão bonita quanto as outras irmãs para se casar. Lady 

Catherine, depois de ficar irritada com o casamento do sobrinho, acaba 

aceitando a decisão dele. 
 

Análise 

A primeira cena a ser analisada se passa aos 38 minutos de filme, em 

que Elizabeth e Sr. Darcy dançam juntos pela primeira vez, em um baile 

promovido pelo Sr. Bingley. A dramatização da cena já começa no início, em 

que a câmera acompanha Elizabeth andando e conversando com Charlotte, 

sua amiga. O quadro fica estático abruptamente quando Sr. Darcy aparece, 

sem mostrar seu rosto – reforçando a ideia de mistério que o personagem 

do filme transmite – e a convida para dançar a próxima música. Neste caso, 

a montagem foi essencial para que a cena representasse mais do que 

simplesmente um convite formal. 

Já na cena da dança, outros elementos da montagem evidenciam a 

intencionalidade de promover um tom de romance, como a fotografia – 

amarelada, em cores vibrantes –, a música que estão dançando – na cena 

anterior, em que Elizabeth dançou com o Sr. Collins, um primo que estava 

visitando a família dela e havia demonstrado interesse em casar-se com uma 

das Benett, a música era agitada e alegre. Nesta cena, a canção tocada pela 

banda era calma e romântica –, além do enquadramento, que tem quase 

como foco exclusivo o casal principal. Durante essa cena, quase não há 

cortes, e a câmera acompanha os movimentos da coreografia de Elizabeth e 

Sr. Darcy, à medida em que conversam.  
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É no final da dança, no entanto, que a romantização torna-se ainda 

mais evidente. O casal está em um salão lotado de pessoas, e dança uma 

coreografia junto com outros pares. No entanto, em um corte de cena, as 

pessoas do salão desaparecem, a música fica mais intensa e alta, e apenas 

Elizabeth e Sr. Darcy estão dançando.  

Com base nos conceitos de Edgar Morin (1981), citados anteriormente 

neste trabalho, é possível identificar a presença do Eros Cotidiano nesta cena. 

Neste caso, o amor aparece como tema fundamental, utilizando os aspectos 

tanto de eros – em que a sensualidade é trazida, no mistério demonstrado 

por Sr. Darcy e no flerte misturado com o “preconceito”, evidenciados no 

diálogo dos personagens durante a dança – quanto de psique, que traz a 

pureza, o amor de forma menos física e mais sentimental. 

Este trabalho não tem como objetivo classificar a adaptação em 

relação à obra original como melhor ou pior, fiel ou infiel, já que, tendo em 

vista o capítulo de teorias da adaptação, trazido anteriormente, esse juízo de 

valor não é válido, e tampouco agrega informações pertinentes a esta 

pesquisa. No entanto, é conveniente a comparação entre trechos do livro 

escrito por Jane Austen e as cenas do filme que a eles se referem, já que o 

objetivo deste trabalho é verificar os mecanismos de romantização da 

cultura de massas. Por esse motivo, ao longo desta análise, trarei trechos do 

livro que serão confrontados com a análise descritiva de roteiro e montagem 

do filme, visando a provar que tais elementos foram inseridos na adaptação 

com o objetivo de romantizar a obra. Além disso, optei pela transcrição dos 

trechos em inglês, para facilitar a comparação com a transcrição do roteiro, 

que também foi mantido na língua original. 

Na cena do livro, referente à cena em questão, é possível perceber 

elementos que levam o leitor a inferir sentimentos aos personagens – 

principalmente de Elizabeth – muito mais próximos ao ódio e à repulsa do 

que ao amor, que predomina na cena do filme. No trecho:  
 

Sir William’s interruption has made me forget what we were talking 

of. 

I do not think we were speaking at all. Sir William could not have 

interrupted any two people in the room who had less to say for 

themselves. – We have tried two or three subjects already without 

success, and what we are to talk of next I cannot imagine (AUSTEN, 

2015, p. 87). 

 

A resposta que Lizzie dá a seu parceiro de dança após o comentário 

sobre a interrupção de Sir William evidencia seu descontentamento com a 

interação dos dois. Além disso, tanto no livro quanto no filme os diálogos não 
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trazem elementos românticos à cena – na obra audiovisual, fica claro que a 

romantização se dá em aspectos da montagem (já citados anteriormente) e 

da interpretação dos atores, que evidenciam o sentimento de amor pela 

troca de olhares. Em relação a essas questões mais subjetivas, não há, no 

trecho do livro em que se passa a dança, menção alguma, nem por parte do 

narrador e nem pela descrição dos sentimentos da personagem, de que 

Elizabeth possui sentimentos amorosos por Sr. Darcy. 

Outro aspecto que pode ser observado em relação ao processo de 

adaptação é a semelhança entre os diálogos de ambas as obras. Apesar de 

alguns trechos terem sido cortados, como a interrupção de Sir William e a 

tentativa de Darcy de iniciar uma conversa sobre livros, as falas dos 

personagens do livro se repetem com muita fidelidade no filme. Apesar 

disso, outros aspectos que não são descritos no livro, como olhares, tipo de 

música e, principalmente, a cena em que o casal se vê dançando sozinho, 

foram adicionados ao filme, com a intenção de trazer elementos de romance 

à cena, romantizando-a. 

Além do Eros Cotidiano, Edgar Morin também problematiza a 

simplificação e a maniqueização de obras quando adaptadas para a cultura 

de massas. Morin afirma que é feito um digest moderno, em que a obra 

densa é simplificada para tornar o produto da cultura de massas mais 

agradável e memorável. Dessa forma, um longo trecho do livro foi deixado 

de fora do filme, em que Sir William interrompe a dança de Elizabeth e Darcy 

para elogiá-los. Também há uma tentativa de diálogo de Darcy que é 

imediatamente cortada pela parceira, que evidencia de vez seu repúdio pelo 

homem. Outra característica desse trecho é a menção de Jane e Sr. Bingley, 

em que é evidenciada a desaprovação de Darcy em relação aos dois. Essas 

cenas, apesar de apresentarem elementos importantes para o enredo, já 

que, posteriormente, os temas voltam a aparecer tanto no filme quanto no 

livro, foram retiradas da adaptação audiovisual, por desviarem o foco da 

principal intenção da cena, que é a de evidenciar aspectos romantizados da 

relação de Elizabeth e Darcy. 

A segunda cena a ser analisada neste trabalho pode ser considerada 

o “ponto de virada” do enredo, ou seja, o momento em que a história passa 

a tomar um rumo diferente do que estava até então. Na cena do filme, 

Elizabeth está em Rosings visitando sua amiga Charlotte, agora casada com 

Sr. Collins, quando descobre, por meio do Coronel Fitzwilliam, que Darcy foi 

o responsável pela separação de Sr. Bingley e Jane. Elizabeth, então, sai da 

igreja onde estava e corre, na chuva, para o abrigo de uma casa de verão, 

onde Darcy a encontra e expressa seus sentimentos a ela, pedindo-a em 
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casamento. No entanto, a proposta é rejeitada por Elizabeth e a cena se torna 

uma discussão repleta de ofensas por ambas as partes. 
Neste caso, a romantização se dá com maior evidência em aspectos do 

roteiro. Diferentemente desse trecho do livro, que se passa em um cômodo 

da casa de Charlotte e Sr. Collins, a cena do filme é ambientada na entrada 

de uma casa de verão, rodeada por árvores, e em que os dois personagens 

estão molhados pela chuva. Retomando o trecho do roteiro que descreve o 

cenário, previamente apresentado na descrição da cena, e comparando-o 

com o trecho do livro, é possível perceber a diferença: 
 

Lizzie walks across the park - anywhere, she hardly cares. She is in 

a turmoil of misery and fury. How could Darcy do such a terrible 

thing! It starts to rain. 

CUT TO: 

A Grecian summer house by the lake. The rain is now bucketing 

down. Lizzie hurries into the summer house and sits down, heavily, 

on a bench. Her poor sister; Lizzie gazes in despair at the rain-lashed 

landscape. 

A man approaches, across the park. He draws nearer. 

It's Darcy. Elizabeth stiffens. He's hurrying towards her. Sodden, 

breathless, he comes into the. summer house. (MOGGACH, 2018) 

 

When they were gone, Elizabeth, as if intending to exasperate 

herself as much as possible against Mr. Darcy, chose for her 

employment the examination of all the letters which Jane had 

written to her since her being in Kent. […] 

While settling this point, she was suddenly roused by the sound of 

the door bell, and her spirits were a little fluttered by the idea of its 

being Colonel Fitzwilliam himself, who had once before called late 

in the evening, and might now come to enquire particularly after 

her. But this idea was soon banished, and her spirits were very 

differently affected, when, to her utter amazement, she saw Mr. 

Darcy walk into the room. (AUSTEN, 2015, p. 87). 
 

Diante desses trechos, é possível perceber a mudança de cenário e 

ambientação da cena do filme em relação à do livro, que adicionou 

elementos como a chuva e o ambiente bucólico para trazer uma carga 

dramática mais expressiva à cena. 

Em relação aos diálogos, embora os presentes no livro sejam maiores 

e mais densos, o que é dito em ambas as obras é similar. No final das cenas, 

no entanto, é possível notar outro elemento romantizado no filme, em que 

os personagens de Darcy e Elizabeth se posicionam muito próximos um do 

outro, dando a entender que querem se beijar, quando Darcy interrompe o 

momento falando sua fala final e saindo do local, deixando Elizabeth sozinha. 

Apesar de não estar descrita dessa forma no roteiro, esses elementos da 
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atuação são perceptíveis na montagem final, como foi previamente 

destacado no capítulo de descrição das cenas em relação ao roteiro do filme. 

A comparação pode ser feita com o seguinte trecho do livro, que evidencia 

tanto a ausência do Eros, ou do desejo carnal dos personagens, quanto a 

falta de interesse em Darcy por parte de Elizabeth, que ficou surpresa com 

os sentimentos do homem por ela e, apesar de ter se sentido lisonjeada pelo 

pedido, sentia que era incapaz de amá-lo por causa de seu orgulho.  

A última cena a ser analisada é, também, a última cena do filme. Ela foi 

exibida como parte integrante do longa metragem apenas nos Estados 

Unidos – que, por ser a sede de Hollywood, representa o público perfeito 

para a cultura de massas descrita por Morin. Nos demais países, incluindo o 

Brasil, a cena foi colocada no menu de bônus como “final alternativo”, mas o 

filme termina na cena que a antecede. 

Essa cena foi escolhida justamente por representar a necessidade de 

romantizar a obra de Jane Austen, já que criou-se um trecho que não está 

presente no texto-fonte com a intenção de trazer uma carga emocional ainda 

maior ao filme. Como foi dito anteriormente, a cena não foi bem aceita em 

testes de exibição na Inglaterra – país de origem de Austen –, mas foi mantida 

no país americano. Essa necessidade de um final feliz retoma o conceito de 

Morin sobre o Happy End, que caracteriza o desejo do público em saber que 

tudo acabou bem e que, passados os conflitos da trama, os personagens 

tiveram um final feliz. Como foi explicado anteriormente neste trabalho, 

Morin trata da “metamorfose” realizada pelos adaptadores da cultura de 

massas em obras anteriores a ela, mudando seu final, seja inserindo ou 

alterando trechos.  

É o que foi feito com Orgulho e Preconceito – a última cena do filme, 

mesmo que apenas na versão estadunidense, foi criada e não adaptada de 

Austen. Após a permissão do Sr. Bennet para que o casamento de Elizabeth 

e Sr. Darcy ocorresse, é mostrada a cena em questão. Elizabeth e Darcy estão 

sentados na varanda de Pemberley, a mansão do homem, vestindo roupas 

de baixo da época. Apenas iluminados por tochas, à noite, conversam sobre 

quando ele deveria chamá-la de Sra. Darcy. A cena termina com um beijo dos 

dois – que também é um elemento de romantização do texto fonte, que não 

traz descrição alguma de demonstrações físicas de afeto entre o casal, dados 

os costumes e tradições da época, que não permitiam tais atos antes do 

casamento. 

O livro termina com uma espécie de epílogo, em que os “finais felizes” 

de todos os personagens principais são brevemente relatados, com enfoque 

muito maior nas relações interpessoais – quem se casou, onde moram e 

quem os visita – do que no envolvimento íntimo dos casais. Na verdade, isso 
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tampouco é abordado por Austen, que encerra o livro de forma semelhante 

como ele é iniciado, descrevendo a vida social das famílias burguesas da Era 

Georgiana no interior da Inglaterra. Isso, mais uma vez, reforça sua intenção 

de abordar esse assunto muito mais do que o amor e o romance. 

Já o filme esquece de mencionar o “final feliz” de todos que não sejam 

o casal principal, e foca apenas no romance. É interessante retomar, 

novamente, os conceitos de Morin sobre o Eros cotidiano, em que o autor 

explica a necessidade da cultura de massas de se inserir o amor romântico 

como uma característica intrínseca à existência e à felicidade das pessoas. 

Isso se torna ainda mais evidente nessa cena, que não traz novas 

informações relevantes ao enredo – já que, com o final original, mantido nas 

exibições ao redor do mundo, com exceção dos Estados Unidos, subentende-

se que Darcy e Elizabeth se casam e conquistam seu “final feliz” –, e serve 

apenas para completar a carga de romantismo presente no filme, com 

declarações de amor mais objetivas do que as descritas por Austen em seu 

livro e, também, com o beijo, que representa a demonstração física e visual 

do amor na cultura de massas. 

É possível perceber, também, trechos do que é considerado 

simplificação e maniqueização para Morin na versão final da cena. O roteiro 

de Deborah Moggach trazia um diálogo totalmente diferente daquele que 

pode ser encontrado no filme – na versão da roteirista, o casal observa 

Pemberley à distância e conversa sobre como a paixão deles teve início. Já na 

cena finalizada, Elizabeth e Darcy discutem sobre quando ele deve chamá-la 

de sra. Darcy, diálogo seguido por beijos do casal. Apesar desta cena ter sido 

criada pelo filme, não tendo qualquer ligação com o que está presente na 

obra de Austen, o diálogo escrito por Moggach se aproxima de um trecho do 

livro, em que Elizabeth questiona Darcy sobre o que o levou a se apaixonar 

por ela. Apesar de trazer certa romantização, especialmente na ambientação 

e na simplificação do diálogo, que fica mais objetivo e focado no amor, o 

roteiro não o faz de forma apelativa, como na versão final, que tem o único 

objetivo de dar ao público estadunidense o que é esperado – o beijo, o final 

feliz. 
 

Conclusão 

Nos últimos anos, Jane Austen se tornou um ícone da cultura pop. 

Desde adaptações hollywoodianas até webséries e novelas brasileiras 

baseadas em sua obra, a autora continua sendo relembrada e modernizada. 

No entanto, mesmo que essas obras representem uma homenagem 

ao trabalho de Austen, finalizado há mais de 200 anos, também é preciso 

analisá-las com um olhar crítico. 
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Conhecida por críticos e estudiosos da área como uma autora sagaz e 

irônica, que satirizava e questionava comportamentos da sociedade inglesa 

da época, Jane Austen utilizava o amor e o romance em suas obras não como 

argumento principal, mas como aliado para representar a forma como se 

dava as interações sociais entre famílias. 

Mas não foi assim que Hollywood enxergou. Para a análise deste 

trabalho, foi escolhida como objeto de estudo a obra mais famosa de Austen, 

Orgulho e Preconceito – assim como a adaptação cinematográfica de 2005, 

com o mesmo nome. A hipótese era de que o filme de Joe Wright havia 

retirado o sentido dado à obra por Austen, que era o de criticar a sociedade 

burguesa da Inglaterra, e tornado o amor como elemento principal do 

enredo. 

Essa hipótese comprovou-se verdadeira ao analisar trechos do livro 

equivalentes às cenas e aos trechos do roteiro do filme, confrontando-os e 

verificando o que foi alterado e o que foi mantido. Para isso, foram utilizados 

os conceitos de Morin sobre a cultura de massas, em que ele ressalta 

características desse tipo de produto que são inseridas em filmes, séries e 

livros com o objetivo de agradar ao público. Diversos aspectos do filme de 

Joe Wright, que não pertenciam ao livro de Jane Austen, se encaixam nessas 

descrições – seja fazendo referência ao happy end, valorizando o eros ou a 

psique, ou simplificando e maniqueizando a obra.  

É importante ressaltar, também, que o livro de Morin utilizado neste 

trabalho, Cultura de Massas no Século XX, foi escrito em 1962, época em que a 

cultura de massas tinha uma abrangência muito menor do que nos dias de 

hoje. No entanto, a estrutura dessa indústria cultural ainda permanece a 

mesma, como foi possível observar neste trabalho. Apesar de terem sido 

elaboradas há mais de 50 anos, as teorias de Morin a respeito da cultura de 

massas ainda fazem parte do espírito da indústria cultural contemporânea. 

Mesmo que mudanças sejam importantes e necessárias nas 

adaptações, neste caso o conjunto de elementos inseridos para romantizar 

a obra caracterizam a alteração do significado que Jane Austen deu em seu 

livro. Dessa forma, é possível entender os mecanismos da cultura de massas 

para conquistar o público, e perceber os limites da indústria cinematográfica 

para atingir o máximo de lucro e visibilidade. 

Assim como foi feito com o trabalho de Jane Austen, muitas outras 

obras – sejam livros, peças de teatro ou até mesmo histórias biográficas – 

também passam pelo deslocamento do significado original ao serem 

adaptadas pela indústria cultural. A análise da produtificação dessas obras 

merece a atenção da academia, em especial dos estudos da comunicação, 

por representarem uma prática recorrente nesse meio e, portanto, exercer 
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um grande impacto na área. Este trabalho, portanto, incentiva a 

continuidade da pesquisa, investigando outros casos e, também, outros 

mecanismos de ressignificação utilizados pela cultura de massas para 

conquistar o público. 
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A construção estereotipada do comunista na produção 1964 

– o Brasil entre armas e livros 

 
Márcia Neme BUZALAF1  

(Universidade Estadual de Londrina) 

 
Os meios de comunicação podem servir a diferentes propósitos, 

principalmente em tempos de cólera. É a partir desta premissa que este 

trabalho visa discutir como a produção audiovisual 1964 – o Brasil entre armas 

e livros se utiliza da coerência narrativa para sustentar uma argumentação 

revisionista enviesada e, ao mesmo tempo, ultrapassada sobre o golpe e 

sobre o comunismo no país. Lançado oficialmente este ano pela Brasil 

Paralelo, uma “produtora de documentários políticos”, como se autodefine, 

1964 é construído com os mesmos elementos utilizados tradicionalmente 

nos documentários historiográficos – jornais da época, imagens do passado 

e entrevistas com pesquisadores e pessoas que viveram o período - o que 

lhe confere um caráter de verossimilhança à narrativa revisionista enviesada. 

A lente pela qual esta análise será guiada é da construção de estereótipos de 

Edward Said; neste caso, a forma com que o “comunista” é retratado como 

ameaça nas mais de duas horas de filme.  

Palavras-chaves: 1964, audiovisual, estereótipo. 

 

Primeiramente, é importante pontuar que o termo revisionismo tem 

sido utilizado para designar as abordagens enviesadas sobre o passado, que 

pretendem alegar outra perspectiva historiográfica para fatos já 

consolidados – como é o caso de negar o holocausto durante a II Guerra 

Mundial e, aqui no Brasil, de relativizar a violência durante ditadura militar. 

Apesar da compreensão sobre esta crítica, o termo revisionista não pode ser 

usado sozinho, já que a história é, por si só, movediça e aberta a novas 

interpretações. 

No caso da produção audiovisual analisada neste artigo, 1964 – o Brasil 

entre armas e livros, o termo revisionismo só pode ser entendido se 

acompanhado de uma crítica à alteração do sentido histórico que a 

produtora Brasil Paralelo deseja imprimir ao passado. Portanto, cunharemos 

o termo “revisionismo enviesado” para abarcar a intencionalidade narrativa 

                                         
1 Doutora em História pela UNESP/Assis. Professora adjunta do Departamento de 

Comunicação e Artes (CECA) da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e docente no 

programa de mestrado em Comunicação da UEL. E-mail: marciabuzalaf@gmail.com. 
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de amenização da violência praticada durante os 21 anos de ditadura no 

Brasil. 

Conceitualmente, 1964 não pode ser configurado como um 

documentário à medida em que dispõe de um locutor em off que conduz, o 

tempo todo, o direcionamento ideológico das imagens e fatos. Do total de 

2h07minutos de filme, somadas todas as falas do locutor, são quase 50 

minutos em off, o que comprova a condução discursiva da produção e o uso 

das imagens e entrevistas apenas para comprovar uma hipótese 

previamente apresentada: a de que a “ameaça comunista” justificou todos os 

atos do período, do golpe à censura, das prisões à tortura. 

Ao se pretender contar a história do comunismo ao longo do século 

XX durante quase metade do filme, a produção resume contextos e 

estabelece, ao mesmo tempo, uma relação assustadoramente simplista na 

narrativa histórica – tanto na fala dos entrevistados quanto do locutor. Todas 

as ações são justificadas para deter a possibilidade de uma “ditadura 

comunista”. 

A primeira cena apresenta uma matéria publicada no portal G1, de 

Minas Gerais, com a seguinte manchete: “Exibição de filme pró-ditadura 

militar em cinema de shopping em BH gera polêmica”. A terceira imagem 

apresenta o título “Documentário quer discutir ‘mal-entendidos’ sobre o 

golpe de 64”, publicada em um blog, intitulado “Saída pela Direita”, que 

apresenta o seguinte subtítulo “Conservadorismo, nacionalismo e 

bolsonarismo, no Brasil e no mundo”, assinada por Fábio Zanini. Algumas 

cenas depois, uma cópia da página do deputado federal Eduardo Bolsonaro 

(PSL) com a seguinte chamada: “Eduardo Bolsonaro divulga filme que exalta 

Golpe de 64”. E, ainda, duas matérias de O Globo: uma da editoria de cultura, 

com o título “Cinemark diz ter errado ao exibir filme pró-ditadura”, e a outra 

da editoria de política, “Filho de Bolsonaro divulga documentário que 

defende a ditadura”. Fica claro nesta apresentação prévia do material 

audiovisual que até os apoiadores da produção assumem que o filme “exalta 

o Golpe de 64”.  

Discutiremos, neste artigo, dois pontos argumentativos: o primeiro 

aborda os produtores e entrevistados – ou seja, de onde parte o discurso de 

1964; e o segundo ponto aborda a construção manipulativa que constrói o 

estereótipo em torno do comunista, mais precisamente da “ameaça 

comunista”, costurada do início ao fim das mais de duas horas de produção, 

possibilitando a reflexão com base nos conceitos do pesquisador Edward 

Said. 
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Quem fala? 

 

A seleção de entrevistados em uma produção dita historiográfica é 

feita de modo a consolidar as escolhas discursivas do mesmo. Desta forma, 

se faz importante traçar um inventário de quem são estes entrevistados, 

bem como a produtora Brasil Paralelo. 

Brasil Paralelo é um grupo de jovens gaúchos que se autodeclaram 

uma produtora de vídeo. Na página da internet, no entanto, percebe-se que 

o objetivo é de formação. A partir de uma assinatura, o internauta tem 

acesso a “aulas que você não encontra em nenhuma sala de aula tradicional”, 

apresentando os entrevistados de 1964 como os chamados “professores” do 

site. Estes escritores/jornalistas/filósofos/historiadores fazem parte das 

aulas e são eles mesmos que analisam os fatos historiográficos retratados 

nesta produção audiovisual (Figura 1). 

 
Figura 1 

 
Fonte: página do site Brasil Paralelo. 

 

O primeiro a falar é Percival Puggina, definido como “escritor e 

jornalista”. Em seu próprio blog, Puggina assume a formação em Arquitetura 

e Urbanismo e, no período pós-abertura, sua filiação à política, mais 

especificamente, ao partido “Frente Liberal (hoje DEM) e, posteriormente ao 

PDS (hoje PP)”. Puggina tem uma empresa de comunicação e publicou os 

seguintes livros: “Crônicas Contra o Totalitarismo”, “Cuba - a Tragédia da 

Utopia”, “Pombas e Gaviões” e “A Tomada do Brasil pelos maus brasileiros”. 
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Flávio Morgenstern é a segunda fonte. Declarado como escritor no 

filme e “blogueiro” na Folha de S. Paulo, tem apenas um livro publicado: “Por 

trás da máscara”. Hélio Beltrão, “presidente do Instituto Mises Brasil”, é 

economista que promove a “produção e à disseminação de estudos 

econômicos e de ciências sociais que promovam os princípios de livre 

mercado e de uma sociedade livre”. 

Vladimir Petrilák, autor do livro “1964: o elo perdido”, publicado pela 

Vide Editorial, a mesma editora que publica os livros de Olavo de Carvalho, 

“filósofo e escritor”, também está presente nas entrevistas que aparecem no 

filme.  

Rafael Nogueira é referenciado como “historiador”. O conhecido 

jornalista William Waack também aparece como entrevistado. Além deles, 

concedem entrevistas para 1964: Petr Blazek, “historiador Ph.D.”; Luiz Felipe 

Pondé, “filósofo e escritor”; Leszek Pawlikowicz, “historiador e escritor”; 

Laudelino Lima, “administrador do site ‘A verdade sufocada’”; Mauro 

Abranches Kraenski, “pesquisador e autor do livro 1964: o elo perdido; 

Svetlana Ptacníková, única mulher a aparecer no filme, “diretora de arquivo 

de serviços de segurança de Praga”, também fonte do livro 1964: o elo 

perdido; Alexandre Borges, “diretor do Instituto Liberal e escritor”; Lucas 

Berlanza, “jornalista e escritor”; Silvio Grimaldo, “cientista político”; Thomas 

Giulliano, “historiador”; Aristóteles Drummond, “jornalista”; Luiz Ernani 

Caminha Giorgis, “vice-presidente do Instituto de História e Tradições/RS”; 

Luiz Philippe de Orléans e Bragança, “cientista político”; Fernando Gabeira, 

“jornalista, escritor e político”, e Vera Magalhães, “ex-guerrilheira”, que 

aparece em um vídeo de arquivo. 

O liberalismo parece ser o elo que une todos estes entrevistados e 

produtores de 1964. Vladimir Petrilák evidencia este ponto quando atrela o 

grupo à instância privada, como se instituições de pesquisa científicas não 

tivessem credibilidade: “Acho importante dizer que não temos apoio de 

nenhuma instituição, órgão científico ou governamental. Nós somos pessoas 

privadas que se ocuparam de um tema que até hoje ninguém mais estudou”. 

Além dos entrevistados, matérias de jornais, fotos de arquivo, vídeos 

do período e entrevistas compõem a produção 1964, toda fundamentada em 

arquivos da StB, o “serviço de inteligência da república socialista 

Tchecoslováquia”. Pode-se dizer que a trilha sonora da produção é 

sensacionalista – dramática quando aborda a ameaça comunista, irônica 

quando debocha de Jânio Quadros. 

 

A “ameaça comunista” 
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Desde o início do filme, a “ameaça comunista” é apresentada como 

uma justificativa para todas as atrocidades históricas. Explica-se tudo em 

nome de um inimigo em comum, este, sim, estereotipado, e nomeado de 

“comunista”. 

O “comunista”, no documentário, é o articulador de interesses difusos 

àqueles da sociedade civil. O “comunista” seria, portanto, destoante dos 

interesses da população. O “comunista” era, como quer comprovar o filme, 

uma massa de manobra de grandes grupos “gramscistas”. O “comunista” 

justifica tanto a Guerra Fria quanto o golpe, tanto o AI-5 quanto as torturas.  

Demora 40 minutos para o contexto do então presidente do Brasil, 

João Goulart, aparecer efetivamente em 1964. E, quando aparece, é por meio 

de uma foto de Sebastião Salgado, feita pelo fotógrafo para o livro Terra, com 

texto de José Saramago e um CD de música de Chico Buarque. O locutor, 

utilizando esta imagem (Figura 2) de forma descontextualizada, diz: “Em 

1962, já se sabia da existência de pelo menos oito campos de treinamento 

das Ligas Camponesas. Essa foi a semente que mais tarde seria o MST”. Mas 

a imagem já é do MST. E a imagem é de 1997. 

 
Figura 2 

 
Fonte: filme 1964 – o Brasil entre armas e livros. 

 

Não é esta a única fotografia de Sebastião Salgado utilizada de forma 

descontextualizada no filme 1964. A outra visa ilustrar a Guerrilha do 

Araguaia (1967-1974), porém utilizam-se de uma foto de 1986, feita por 

Salgado no garimpo de Serra Pelada (Figura 3), configurando o uso – e abuso 

– das imagens documentais como formas narrativas esteticamente 

coerentes, apesar de historicamente manipuladas. 
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Figura 3 

 
Fonte: filme 1964 – o Brasil entre armas e livros. 

 
A locução em off que acompanha esta foto visa estabelecer relação 

entre a imagem e o impossível: 

 
“Mesmo antes de 1964, guerrilhas rurais e movimentos armados já 

existiam e já estavam determinados a fazer a revolução. Após o 31 

de março, esses grupos passam a adotar métodos hediondos e 

submetem o Brasil a anos tenebrosos. O terrorismo revolucionário 

se torna cotidiano. O crime, o medo e o sangue marcam presença 

dos brasileiros. Assaltos a bancos e estabelecimentos comerciais, 

explosão de bombas.(...) Os comunistas brasileiros seguiam o 

exemplo de seus companheiros ideológicos, que em outros países 

já somavam 500 milhões de assassinatos em nome da revolução. 

No mês de fevereiro, antes da subida dos militares ao poder, o PC 

do B enviou brasileiros para a China com o objetivo de aprender as 

técnicas de guerrilha de Mao-Tsé-Tung. Foram estes cidadãos que 

voltaram quatro anos depois e formaram a Guerrilha do Araguaia, 

com a intenção de replicar a Revolução Chinesa no Brasil.” 

 

Segundo o  narrador de 1964, o problema primordial era o “terrorismo 

comunista” e, em nome da luta contra este grupo, até a repressão era 

justificada: 

 
“Com o terrorismo comunista cada vez mais crescente, a esquerda 

radical deu o pretexto para que a população sentisse medo e a linha 
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dura do exército conseguisse expandir seu poder. E foi neste 

ambiente de guerra que psicopatas, torturadores e criminosos de 

ambos os lados se valiam para praticar as suas perversidade em 

nome de uma causa ou de outra. A tortura contra opositores já era 

presente na política desde a ditadura Getúlio Vargas. Infelizmente, 

ela não teve seu fim no regime militar. A guerra travada pelos 

terroristas expandia suas justificativas para a repressão por parte 

do exército.”  

 

Olavo de Carvalho esboça uma certa crítica aos militares, mas 

evidentemente entrega sua carga ideológica e relativista sobre o ambiente 

ditatorial:  
 

“A presença soviética, principalmente através da Tchecoslováquia, 

é um negócio intensíssimo. Tanto que, em 1963, você já tinha 

guerrilhas no Brasil. Dizer que a guerrilha foi uma resposta ao 

golpe, não não não, o golpe foi uma resposta às guerrilhas”. 

 

“Num primeiro momento, eles salvaram, realmente eles 

desmantelaram uma revolução comunista. Sim, mas começaram a 

fazer cagada no dia seguinte. Todo mundo tinha expectativa de que 

haviam novas eleições em seis meses. Ninguém pediu para eles 

tomarem o poder. Aí fizeram o segundo golpe dentro do golpe”. 

 

Considerações 

 

A produção audiovisual com viés histórico demanda uma série de 

análises que são importantes porque constroem representações sobre o 

passado. Quando a temática envolve a recente ditadura militar no Brasil, 

vários filmes vem sendo produzidos para discutir personagens e abordagens 

vitais para se conhecer o período. 

1964 – o Brasil entre armas e livros age na contramão da importância 

do cinema no debate historiográfico ao alegar que a “ameaça comunista’ e, 

mais adiante, o gramscismo (termo cunhado no filme que faz referência ao 

italiano Antonio Gramsci) foram os problemas mais latentes dos 21 anos de 

ditadura. Flávio Morgenstern tenta explicar o que seria gramscismo a partir 

da ditadura: 

 
“O Brasil vai virar o país mais gramscista do mundo. Itália e França, 

que são os dois países onde o gramscismo pegou, nunca chegaram 

ao nível de gramscismo brasileiro. Qual que é a grande questão do 

gramscismo? É que ninguém entende disso no Brasil. Qual é a 

melhor forma de você ser um gramscista ortodoxo é nunca tendo 
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ouvido falar em Gramsci. Ele quer hegemonia (..) Ele quer uma 

cultura que você sempre vai repetir os mesmos termos. Por que 

que hoje toda esquerda fala de machismo, racismo, homofobia. 

Isso é gramscismo”. 

 

A inversão de contextos históricos demonstra uma intencionalidade 

do grupo em alegar, do início ao fim do filme, que a luta teria sido contra um 

grupo de comunistas – ou o chamado “terrorismo comunista” – que, além de 

ignorante, seria alienado e, claro, perigoso, justificando quaisquer ações para 

o seu fim. Estabelece-se este paralelo com a visão amplamente analisada por 

Edward Said quando sumariza os quatro dogmas do Orientalismo. Dois deles 

são estruturalmente verificáveis nesta análise: o primeiro dogma “é a 

absoluta e sistemática diferença entre o Ocidente, que é racional, 

desenvolvido, humanitário e superior, e o Oriente que é aberrante, 

subdesenvolvido e inferior” e “o quarto dogma é que o Oriente, no fundo, ou 

é algo a ser temido [...] ou a ser controlado”. (SAID, 2007, p.305). O Outro é 

aberrante, a ser temido, controlado e a justificar quaisquer ações.  

A utilização manipuladora de imagens fora de seus contextos, bem 

como o excesso de narração em off na condução do roteiro do filme, por si 

só são elementos que inviabilizam caracterizar 1964 como um documentário 

histórico. A falta de vínculos com entidades científicas de seus realizadores e 

entrevistados (que também podem ser considerados coprodutores, já que 

participam da estrutura do Brasil Paralelo) demonstra que a “caça aos 

comunistas” é uma construção estereotipada de um grupo sem nenhuma 

rigidez enquanto pesquisa acadêmica ou pesquisa documental, e que busca 

eternizar o mesmo discurso que antecedeu o golpe de 64. Um discurso 

retrógado e que se propõe a ser revisionista quando, na verdade, se 

configura, de fato, como apenas mais uma propaganda política do mesmo 

temor que justificou atrocidades. 
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Costa Gavras e o Uruguai: uma análise das representações 

do MLN-T na película Estado de Sítio (1973) 

 
 Diego CHROMINSKI (Universidade Estadual de Londrina)1 

 
Resumo: 

Este texto nasce de uma pesquisa de TCC em curso, “A representação do 

Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros no filme Estado de Sítio (1973) 

de Konstantin Costa Gavras”, que objetiva analisar este filme pensando-o 

como uma fonte histórica para compreender os debates acerca do Uruguai 

pré-ditadura militar e da Guerrilha Urbana em ação no país latino-americano 

naquele dado momento. Pretende-se discutir como o realizador representa 

a guerrilha tupamara, e como o filme se insere em um debate que se 

mostrava recorrente na Europa acerca da luta armada na América Latina. 

Apesar de se ocupar de um evento único e que, na película, é retratado em 

transcurso temporal de 10 dias, o sequestro do funcionário americano Dan 

Mitrione pelos guerrilheiros, o filme torna perceptível as diversas metáforas 

cinematográficas utilizadas pelo diretor para condensar as múltiplas 

características e opiniões acerca do MLN-T como um todo. Esta pesquisa, 

portanto, apoia-se na análise fílmica como método, e utiliza esse viés para 

construir uma crítica sobre o contexto uruguaio da pré-ditadura militar e da 

guerrilha urbana. 

 

Palavras-chaves: História e Cinema; Política; Uruguai. 

 

Dirigido por Konstantin Costa-Gavras e escrito pelo mesmo em 

conjunto com o realizador italiano Franco Solinas, roteirista de Queimada 

(Pontecorvo, 1969) e A Batalha de Argel (Pontecorvo, 1966), o filme Estado de 

Sítio (Costa-Gavras, 1972) trata de um episódio ocorrido em Montevidéu, 

capital do Uruguai, durante o ano de 1970.  

O enredo do filme é baseado em uma história real, a do sequestro de 

Dan Mitrione, que na ficção atende por Michael Santore, pelos guerrilheiros 

do MLN-T (Movimiento de Liberacion Nacional – Tupamaros) ou simplesmente 

Tupamaros, que em troca pediam a libertação de 150 presos políticos, o que 

não aconteceu, já que o governo vigente na época não admitia a existência 

de tais detentos como também não admitia negociar com “terroristas”. 

                                         
1 Graduando em História pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), orientado pela Dra. 

Carolina Amaral de Aguiar, Professora da Universidade Estadual de Londrina na área de 

História da América. 
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O filme tem como pano de fundo um período muito turbulento 

politicamente no Uruguai, que corresponde aos anos que antecedem o golpe 

de Estado perpetrado pelas Forças Armadas no ano 1973. Tratou-se de um 

período de cerceamento das liberdades políticas pelo Estado e intensa 

atividade de grupos sediciosos. O principal grupo era justamente o MLN-T 

(Movimiento de Liberación Nacional – Tuparamos). Avaliado por muitos como 

o principal movimento de guerrilha urbana do mundo em sua época, o MLN-

T agiu durante as décadas de 1960 e nos primeiros anos da década de 1970. 

O movimento tem como início oficial o ano de 1965 e foi considerado 

praticamente eliminado em 1973. 

Costa-Gavras, cineasta grego estabelecido na França, nasceu em 1933, 

na capital grega Atenas. Deixou seu país natal em virtude do governo de 

extrema direita que assumiu o poder na Grécia logo após o fim da Segunda 

Guerra Mundial. Seu pai era um anti-monarquista que durante a ocupação 

nazista se juntou à resistência de esquerda. Após o fim da Segunda Guerra 

Mundial, a Grécia entrou na zona de influência ocidental e os comunistas 

foram derrotados na Guerra Civil, o que levou o pai de Costa-Gavras à prisão 

e obrigou o futuro realizador, recém saído do ensino médio, a buscar exilio 

em Paris, já que seu pai havia perdido o emprego que tinha na área fiscal. 

Gavras teve que ir à França porque teve sua matricula negada na 

Universidade de Atenas em virtude da militância passada de seu pai: “Eu fui 

uma vítima da guerra fria. Esse foi o pior período da história grega depois da 

ocupação turca. Mas eu tive sorte eu pude vir a França e estudar. Não fosse 

pelos problemas de meu pai eu preferiria ter ficado na Grécia” (COSTA-

GAVRAS apud JAGGI, 2009, tradução do autor).  

Gavras inicia o curso de literatura na Universidade Sorbonne, o qual 

não chegou a concluir, pois conseguiu ingressar no Institut des Hautes Études 

Cinématographiques (IDHEC) onde, além de estudar, obteve alguns trabalhos 

na indústria cinematográfica francesa. 

 
Estado de sítio no debate sobre a obra de Costa-Gavras 

 

Em 1965 produziu seu primeiro longa-metragem, Crime no carro 

dormitório (Costa-Gavras,1965) baseado no livro de Sébastien Japrisot. A 

trama do longa gira em torno de um crime ocorrido em um trem. O filme 

teve relativo sucesso nos Estados Unidos e na França, dando um impulso a 

sua carreira. Mais tarde em 1967, faz seu primeiro filme com conteúdo 

político mais latente: Tropa de choque: um homem a mais (Costa-Gavras,1967), 

que se trata da resistência francesa na Segunda Guerra Mundial e trabalha 
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com questões de certa forma existenciais acerca do engajamento e 

moralidade no campo de batalha. 

Após realizar essa película, Costa-Gavras produz um dos seus filmes 

de maior sucesso e mais aclamado pela crítica: Z (Costa-Gavras,1969). 

Baseado em um livro homônimo de Vassilis Vassilikos, o filme aborda a 

questão do golpe militar ocorrido na Grécia, desenvolvendo a trama a partir 

do assassinato de um político liberal “Lambrakis” (Yves Montant), que se 

posicionava contra a instalação de mísseis norte-americanos no território 

grego. Esse filme ganhou a Palma de Ouro em Cannes e o Oscar de melhor 

filme estrangeiro. Quem assina o roteiro é o escritor espanhol Jorge 

Semprún, que vai também roteirizar o polêmico próximo filme de Costa-

Gavras: A Confissão, (Costa-Gavras,1970). 

A Confissão (1970) narra as memórias de Artur London (Yves Montant), 

militante do alto escalão Partido Comunista da Tchecoslováquia, que é preso 

acusado de traição e obrigado a confessar um crime que não cometeu. O 

filme se baseia no romance autobiográfico de mesmo nome, que foi 

adaptado em roteiro por Jorge Semprún.  

O filme foi criticado por alguns setores da esquerda, já que se trataria 

de uma obra abertamente anticomunista. Gerou muitas discussões, 

principalmente porque o seu último filme, Z, havia cumprido um papel 

político dentro da esquerda muito importante, sendo exibido em protestos 

ao redor do mundo (SHARPE, 2018). 

Essa polêmica fica clara quando analisamos a entrevista que Costa-

Gavras deu à revista chilena Primer Plano em 1972, que tratava sobre cinema. 

Naquele ano, Costa-Gavras estava no Chile da Unidade Popular para gravar 

o filme que é objeto de análise desse artigo, Estado de Sítio, e concedeu uma 

entrevista a um grupo de críticos dessa revista. Um dos entrevistadores fez 

a seguinte provocação: “Con respecto a La Confesión, yo no soy comunista 

pero, cinematográficamente hablando, creo haber visto pocas películas tan 

anticomunistas como la tuya.” (SOTO; SALINAS; SAID; BALIC; MARTÍNEZ, 1972, 

p. 54). Costa-Gavras respondeu dizendo que mostrou o filme a um dirigente 

do Partido Comunista espanhol e ele disse que era um filme comunista, 

porque falava de comunistas na mais dolorosa das dúvidas. Nessa mesma 

entrevista é dito por Costa-Gavras que A Confissão (1970) estava sendo 

utilizada pela direita para criticar o próprio governo da Unidade Popular. O 

diretor de Estado de Sítio se defendeu dizendo que era natural que a direita 

se apropriasse desse discurso e que o filme encontrava apoio em grande 

parte da esquerda, principalmente em alguns setores dos Partidos 

Comunistas europeus (SOTO; SALINAS; SAID; BALIC; MARTÍNEZ, 1972, p. 56).  
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Vale lembrar aqui que havia uma certa desilusão no ar, já que os 

tanques soviéticos haviam avançado sobre Praga, dando fim à curta 

experiência socialista democrática de Dubcek. A Confissão é absorvida nesse 

ambiente de críticas à URSS e de certa esperança em relação ao avanço de 

uma via democrática do socialismo, para a qual a Unidade Popular no Chile 

era um horizonte. 

Os debates e as críticas à A Confissão (1970) iriam influenciar o filme 

Estado de Sítio que, como já mencionado, vinha sendo rodado no Chile. Sobre 

essas críticas, Gavras diz em uma entrevista que foi alvo de julgamentos do 

Partido Comunista Chileno, e que muitos atores que eram comunistas 

abandonaram o filme, após lerem o roteiro. 

 
[...] The Communist Party attacked us, perhaps because of ‘The 

Confession, The actors who were Communists withdrew from the 

film completely. They had read the script and disapproved of it; I 

think perhaps they thought I was trying to do a very proMitrione, 

pro‐A.I.D. movie, a romantic, sentimental movie about killing an 

American (COSTA-GAVRAS apud KLEMESRUD, 1972, p. 14)2 

 

 Logo após o lançamento de A Confissão, Gavras iniciou o projeto de 

Estado de Sítio (1972), filme que tem como personagem principal Dan 

Mitrione. Gavras se interessou pela história de Mitrione através de uma 

pesquisa que vinha fazendo sobre o embaixador americano John Peurifoy e 

o histórico de golpes de Estado por onde esse passava (COSTA-GAVRAS apud 

KLEMESRUD, 1972). 

A ideia era fazer um filme sobre Peurifoy, mas Gavras decidiu fazer um 

filme acerca de Mitrione e seu sequestro, e a ingerência estadunidense na 

América Latina. Dessa vez, quem roteirizou o filme foi Franco Solinas, 

roteirista da A Batalha de Argel (1966). A chamada trilogia política de Costa-

Gavras seria composta por esses três filmes de forte conteúdo político 

lançados em um curto espaço de tempo: Z, A Confissão e Estado de Sítio. Os 

dois primeiros roteirizados pelo escritor espanhol Jorge Semprún, e o ultimo 

por Solinas, sendo Semprún um militante expulso do Partido Comunista 

Espanhol e Solinas um membro atuante do Partido Comunista Italiano. 

Essa dicotomia fica mais interessante quando analisamos entrevistas 

de Gavras e Solinas, e fica perceptível um projeto mais “à esquerda” de Estado 

de Sítio quando comparado a Z e A Confissão. Caso eu desejasse exceder os 

                                         
2 Tradução do autor: “O Partido Comunista nos atacou, talvez por causa de A Confissão. Os 

atores que eram comunistas abandonaram o filme completamente. Eles leram o roteiro e 

desaprovaram, eu acho que talvez eles tenham achado que era um filme demasiado pro-

Mitrione, pro AID. Um filme romântico e sentimental sobre matar um Americano.”.  
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limites da interpretação, poderia dizer aqui que Estado de Sítio funciona 

quase como um mea-culpa perante a esquerda latino-americana.3 

 

Estado de sítio como fonte para a História 

 

Essas “polêmicas” com relação ao filme enriquecem o objeto, ao 

mesmo tempo que auxiliam na análise fílmica que virá a ser feita. Digo isso 

porque, quando pensamos no objeto cinematográfico à luz da história, 

pensamos nele, além de obviamente como um produto do seu próprio 

tempo, como um produto que cria uma narrativa e auxilia numa criação de 

narrativa historiográfica (LAGNY, 2009, p. 100).  

A escolha de aspas para a palavra polêmicas se justifica pelo fato de 

que essas ditas polêmicas têm um valor para análise fílmica, e porque a 

palavra polêmica às vezes parece estar associada a uma picuinha ou coisa do 

gênero, quando na verdade elas são interessantes para flagrar as 

contradições do processo de criação cinematográfico. Elas enriquecem uma 

análise fílmica que pretende:  

 
[...] interrogar o filme na medida em que oferece um conjunto de 

representações que remetem direta ou indiretamente à sociedade 

real em que se inscreve. A hipótese, diretriz de uma interpretação 

sócio histórica é de que um filme sempre fala do presente (VANOYE; 

GOLIOT-LETÉ,1991, p. 55). 

 

Justamente por sempre falar do presente, é necessária essa 

recapitulação da trajetória do realizador e do impacto que tiveram seus 

outros filmes. Isso se torna particularmente interessante ao pensar a 

filmografia de Costa-Gavras pré-Estado de Sítio, e como ele gerou um debate 

de ressonância quase mundial. 

                                         
3 Um militante brasileiro, exilado em Cuba durante a ditadura militar no Brasil, fala de um 

clima de exaltação aos Tupamaros na ilha caribenha e menciona um episódio de encontro 

com Costa-Gavras e Alfredo Guevara: “É natural que nesse clima de exaltação dos 

Tupamaros, os cubanos se dispusessem a patrocinar um filme sobre sua epopeia. Assim, 

quando Costa-Gavras apareceu em Cuba com esse projeto em mente o ICAIC (Instituto 

Cubano de Artes e Indústria Cinematográficas) não lhe regateou apoio. Alfredo Guevara, 

diretor do ICAIC, certo dia convidou-nos para conversar com Costa-Gavras e fornecer-lhe 

informações que pudessem contribuir na elaboração do roteiro do filme. Guevara 

confidenciou-nos que, embora fosse impossível conhecer antecipadamente o verdadeiro 

roteiro de um filme, o ICAIC estava dando o seu apoio ao diretor de A Confissão porque ele 

havia feito autocrítica desse filme “reacionário” (PAIVA, 2004, p. 20). Porém, não foram 

encontradas outras fontes que se refiram à visita de Costa-Gavras ao ICAIC, nem ao fato de 

que o Instituto cubano chegou a ser cogitado como produtor do filme.  
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Reflexo ou recusa, o filme constitui um ponto de vista sobre este o 

aquele aspecto do mundo que lhe é contemporâneo. Estrutura a 

representação da sociedade em espetáculo, em drama (no sentido 

geral do termo), e é essa estruturação que é objeto dos cuidado do 

analista” (VANOYE; GOLIOT-LETÉ, 1991, p. 54) 

 

Esse artigo busca, de certa forma, identificar no discurso fílmico essa 

inserção do ponto de vista do diretor, como isso se relaciona com o momento 

vivido no campo de produção e circulação do filme e como isso vai gestar a 

representação que ele faz do Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros.  

Antes de fazer a análise, é necessário situar o eventual leitor na 

narrativa do filme. Farei nas próximas linhas algo como uma sinopse um 

pouco mais extensa. Essa sinopse servirá como base quando analisarei 

algumas cenas em que mais fortemente são definidos os personagens 

associados à guerrilha. 

O filme, como já dito, retrata um sequestro de um funcionário 

americano. A trama se desenvolve em torno do episódio que termina com a 

execução do prisioneiro pelo grupo guerrilheiro. Porém, a cena de abertura 

do filme mostra os policiais encontrando um corpo que tudo indica ser do 

protagonista, que é representado por Yves Montand. 

Logo em seguida, é mostrado o funeral do protagonista e, a partir 

dessa cena, a narrativa começa a focar nos eventos uma semana antes da 

execução. São mostrados os sequestros: junto com Santore, são 

sequestrados também o cônsul do Brasil (Harald Wolff) e um agrônomo 

americano (Jerry Brouer). O agrônomo é liberado em seguida e o cônsul é 

mantido em cativeiro4. 

A partir daí a narrativa se foca em transmitir os acontecimentos que 

envolvem o sequestro de Santore: as diferentes frações da sociedade 

reagindo ao sequestro (imprensa, parlamento, universidades, forças 

repressivas do aparelho estatal), e os dilemas dos guerrilheiros vendo que 

seu objetivo (a libertação de 150 presos políticos) não será alcançado. 

O filme focaliza principalmente no desvelamento das forças 

repressivas que agem no Uruguai, e na influência norte-americana nesse 

processo. Cenas de assassinato de estudantes em protestos, execuções de 

militantes por milícias paramilitares ligadas ao governo e treinadas pelo 

personagem interpretado por Yves Montant, os cursos que oficiais do 

Exército e da Polícia recebiam nos EUA, ligados a AID, agência que levou 

                                         
4 Fora da ficção, no episódio que inspira o filme, Dyas Gomide, cônsul do brasil no Uruguai, 

foi sequestrado no mesmo dia que Dan Mitrione, seu cárcere durou cerca de um ano. 
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Santore ao Uruguai. Essas cenas contribuem para que o longa-metragem se 

configure como um filme de denúncia.5 

Podemos dizer que Estado de Sítio se insere politicamente à esquerda. 

Seus realizadores se consideram pessoas de esquerda. Gavras se identifica 

como um “marxista sartreano” (SOTO; SALINAS; SAID; BALIC; MARTÍNEZ, 

1972, p. 53) e Solinas é filiado ao Partido Comunista Italiano (GAVRAS; 

SOLINAS, 1972, p. 163). Ou seja, podemos dizer que rejeitam a ideologia 

dominante do mundo capitalista. 

Porém, os filmes de Gavras são frequentemente caracterizados como 

Thriller Político, ou Suspense Político, o dicionário cinematográfico caracteriza 

o suspense seguinte maneira: 

 
O espectador deve se identificar fortemente com a situação 

representada, e para tanto o meio mais eficaz é provocar sua 

identificação com a personagem em perigo, seja ela herói ou não. 

O suspense visa a uma espécie de contaminação emocional, que 

deve colocar o espectador em um estado em que não controle mais 

suas reações. Assim, ele se opõe à surpresa, que só afeta o 

espectador de modo fugidio e superficial. (AUMONT; MARIE, 2003, 

p. 281) 

 

O suspense, bem como o suspense político, se inserem numa forma 

clássica de narrativa, na qual é respeitada certa linearidade. Esse tipo de 

narrativa tem início já nos primórdios do cinema com D.W. Grifith. No livro 

Ensaio Sobre Análise Fílmica, é tido como importante a ideia de classificar o 

filme quando pretende-se analisá-lo. Estado de Sítio se insere, portanto, nessa 

forma clássica porque atende as seguintes características:  
 

As técnicas cinematográficas empregadas na narrativa clássica 

serão, portanto, no conjunto, subordinadas à clareza, à 

homogeneidade, à linearidade, à coerência da narrativa, assim 

como, é claro, a seu impacto dramático. (VANOYE; GOLIOT-

LETÉ,1991, p. 35) 

 

Esse tipo de narrativa, citado acima, pode ser considerado como 

“clássico” e é predominante no filme hollywoodiano, atrelado à indústria do 

entretenimento. Porém, logo nos primórdios da indústria cinematográfica, 

cineastas começavam a questionar essa forma de se fazer cinema. Podemos 

                                         
5 Em entrevista junto com Costa-Gavras, o roteirista Franco Solinas diz o seguinte: “La razón 

de ser de la película, es el imperialismo em su mecanismo de represion de sus mortos de 

sus torturas.” (GAVRAS; SOLINAS, 1972, p. 173) 
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citar o cinema soviético pós-Revolução de 1917, com Dziga Vertov (O homem 

e a câmera) e Einseinstein (Encouraçado de Pontemkim, 1925), o 

Impressionismo Francês (A queda da casa Usher, Epstein, 1927) o 

Expressionismo Alemão (O gabinete do doutor Caligari, Robert Wiene, 1920), 

os filmes produzidos sob a égide do dadaísmo e surrealismo (Um cão andaluz, 

Salvador Dali e Luis Buñel, 1929). 

Essas primeiras escolas influenciaram muito o cinema que vai se 

desenvolver na Europa a partir do final dos anos 1950, e gestaram uma 

forma de fazer cinema que iria se opor à forma clássica. Diretores 

notadamente marcados por fazer filmes que se opõem ao modelo clássico 

são cineastas como Agnès Varda, Godard, Resnais, Bergman, Fellini, 

Rosselini, Pasolini, entre outros. 

Esses realizadores fazem um cinema de oposição ao cinema clássico, 

tanto na forma quanto nos objetivos. Talvez o mais notório desses 

realizadores seja Jean Luc Godard, cineasta que é conhecido por realizar um 

cinema de forte conotação política e de crítica ao capitalismo, e que utiliza 

uma forma completamente diferente da forma popularizada pela indústria 

do entretenimento.  

Sobre a forma que esses cineastas pós anos 1950 adotam podem ser 

citadas algumas características que a demarcam em relação à forma clássica, 

anteriormente dita:  

 
[...] narrativas mais frouxas, menos ligadas organicamente, menos 

dramatizadas, comportando momentos de vazio, lacunas, questões 

não resolvidas, finais as vezes abertos ou ambíguos; personagens 

desenhados com menor nitidez [...]; procedimentos visuais ou 

sonoros que confundem as fronteiros entre subjetividade [...]; 

manipulações temporais que produzem efeitos de confusão entre 

presente, passado e tempo imaginário; [...]”(VANOYE; GOLIOT-LETÉ, 

1991, p. 58) 

 

Como disse acima, e como é perceptível pela sinopse do filme, Estado 

de Sítio pretende servir como denúncia dos mecanismos de opressão 

orquestrados pelos Estados Unidos na política do Cone-Sul. Seus 

realizadores se consideravam no campo político da esquerda, porém, a 

forma pela qual Costa-Gavras escolhe construir sua narrativa 

cinematográfica é o suspense, um gênero comum no cinema clássico. 

Analisando Estado de Sítio, iremos encontrar elementos que o colocam como 

um filme clássico. Estão lá: a homogeneidade, a linearidade, a coerência e o 

impacto dramático. 

Ismail Xavier, no artigo “Cinema político e gêneros tradicionais”, 

argumenta que esse tipo de filme corresponde a uma demanda:  
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Como expressão de “conquista de mercado” nos anos 70, um 

movimento de retorno a fórmulas tradicionais, uma sedução pelo 

naturalismo, pelos esquemas dramáticos usuais na grande 

indústria, os quais se instalaram na condução de muitos filmes 

políticos, com o tempero do “modelo Costa-Gavras” ou sem ele. 

Para sair do binômio grandes autores/pouco público, passou se a 

procurar a incorporação dos gêneros de sucesso em nome de uma 

continuidade de produção, de uma pedagogia menos ambiciosa no 

plano político, porque mais apressada e segura em seus efeitos. 

(XAVIER, 1991. p.116) 
 

Essa discussão acerca da forma, se um filme clássico pode cumprir um 

papel revolucionário, é muito frutífera, porém, antes de retornar à ela, é 

interessante fazer a análise de algumas sequências do filme. Através dessa 

análise, espera-se compreender como o realizador intencionou representar 

o MLN-T e como a reflexão dessa representação à luz de teorias que 

compreendem a relação entre história e cinema pode ser útil para a 

retomada da discussão sobre a forma. 

Para essa discussão, usarei algumas ferramentas que Robert 

Rosenstone traz em seu livro A história nos filmes e os Filmes na História. 

Rosenstone afirma que os filmes que buscam retratar acontecimentos 

históricos costumam utilizar recursos como “compressão ou condensação”, 

processo pelo qual vários personagens ou momentos históricos são 

concentrados em um só (ROSENSTONE, 2011). 

Apesar de Rosenstone usar a terminologia “filme histórico”, não 

acredito que o filme que analiso se inscreva nessa categoria, já que o início 

de sua produção se dá pouco mais de um ano após os acontecimentos. O 

que há de “histórico” no filme é a representação dos Tupamaros, que se daria 

através dessa condensação, já que a forma escolhida e os objetivos de Costa-

Gavras para organizar a narrativa não permitem filmes muito longos. 

O diretor precisa inserir os Tupamaros na película de forma que o 

espectador que ele busca atingir compreenda quem é grupo, como agem, 

quais são seus ideais. O filme tem pouco mais de duas horas, caso Gavras 

quisesse fazer uma explanação minuciosa do grupo, seus objetivos de fazer 

um suspense político poderiam ser comprometidos. 

Como já explanado, o filme trata acerca de um acontecimento real, 

que se deu em 1970 no Uruguai sob o governo do Pacheco Areco, um 

presidente muito contestado, que vinha sofrendo influência externa e 

governando através das Medidas Prontas de Seguridade. Intensificam-se, 

nesse período, as greves e as tensões sociais e se iniciou uma crise de 

representatividade dos partidos políticos. Nesse momento, começou a se 
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organizar o principal movimento antissistema do Uruguai: o Movimiento de 

Liberación Nacional- Tupamaros. Avaliado por muitos como o principal 

movimento de guerrilha urbana do mundo, o MLN-T agiu durante as décadas 

de 1960 e nos primeiros anos da década de 1970. 

Com esse pano de fundo, a trama do filme se desenvolve. Podemos 

elencar nos filmes três personagens de maior destaque: Hugo (Jacques 

Weber), um Tupamaro; Santore, o sequestrado, que representaria o 

funcionário norte-americano Dan Mitrione; e Ducas (O. E. Hasse), um 

jornalista. 

Poderíamos crer que esses três personagens representariam 

indivíduos, entretanto, pode-se levantar a hipótese de que, ao invés de 

representar indivíduos, eles representam forças ideológicas6.  

Isso é algo muito comum nos filmes do Costa-Gavras, essas relações 

são observáveis nos dois filmes já citados. Z (Costa-Gavras, 1969) e A Confissão. 

Por que podemos dizer que são representações de forças ideológicas e não 

de indivíduos em si? Porque o discurso que esses personagens emanam, não 

está restrito a eles. Em diversos momentos do filme, os discursos associados 

a esses personagens têm como interlocutores outros personagens. Por 

exemplo, Santore (Mitrione) tem a polícia, os representantes do governo e os 

paramilitares emanando o mesmo discurso que ele. Hugo, o tupamaro, tem 

junto com ele os estudantes e os deputados de esquerda no parlamento. Já 

Ducas, tem como principal ressonante de seu discurso o reitor da 

Universidade e demais figuras que compõem a imprensa. 

Focarei agora na análise da representação do MLN-T. Para isso 

utilizarei apenas um fragmento do filme – talvez uma das cenas mais 

emblemáticas – o interrogatório de Santore (Yves Montant) pelo tupamaro-

Hugo.  

A cena do interrogatório ocorre com Hugo, o tupamaro, indagando 

Santore acerca das atividades que esse realizava nos países por onde 

passou. Questiona sobre suas funções, e fala acerca da coincidência de que 

ele estivesse no Brasil em 1962 e ir para o Uruguai em 1964 quando se efetiva 

o golpe militar no Brasil. Pergunta acerca de suas funções na polícia e que 

tipo de atividade realizava no Brasil. Santore responde sempre dizendo que 

era apenas um policial que é especialista em comunicações. O interrogador 

inquere o interrogado sobre as denúncias de que há tortura no Brasil, 

Santore responde dizendo que é um país enorme, que não sabe de nada 

                                         
6 O uso da palavra ideologia aqui faz menção à concepção mais ampla. Associando o termo 

ideologia ao termo ideário, contendo o sentido neutro de conjunto de ideias, de 

pensamentos, de doutrinas ou de visões de mundo de um indivíduo ou de um grupo, 

orientado para suas ações sociais e, principalmente, políticas. Ver CHAUÍ, 2008.  
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sobre. Nesse momento, há um corte para uma cena bastante gráfica de 

tortura, com a bandeira do Brasil no fundo. 

Volta-se ao interrogatório, Santore continua a ser indagado sobre seu 

papel no Brasil. O tupamaro pergunta a ele sobre os cursos que esse dava 

no Brasil. Santore volta a se defender dizendo que trabalhava com 

comunicação. Hugo então relata dados de que mais de 100 mil policias 

brasileiros tiveram treinamento americano e fala acerca das denúncias. Em 

seguida mostra uma foto com vários homens com fardas sentados em uma 

mesa e pergunta a Santore se esse conhece esse homens, ele responde que 

não. O interrogador pega uma outra metade da foto e a junta a modo de se 

formar uma única. É Santore quem aparece junto com esses homens que ele 

diz não conhecer. Hugo diz que são acusados de tortura. 

A cena do interrogatório seguirá com o tupamaro fazendo várias 

acusações a Santore, como a de treinar oficiais de tortura de fomentar 

paramilitares no Uruguai, sempre o contestando através de documento. Vale 

dizer que esses documentos com os quais o tupamaro interroga Santore 

estão incluídos em uma das edições do roteiro que saíram para a venda na 

época do lançamento do filme, inclusive a foto do verdadeiro Dan Mitrione. 

Em dado momento, Santore faz uma justificativa de sua atuação, diz 

que virou policial porque era uma forma de se sustentar, que segue ordens, 

que não faz nada de diferente de um policial chinês ou soviético. Esse é o 

limite do fragmento que pretendo analisar. 

Acredito que nessa cena pode ser identificada a raiz das críticas que o 

filme recebe politicamente da direita e da esquerda, e também a origem das 

críticas de ordem estética que recebe. Explico. 

À direita: o filme teve sua estreia cancelada no American Film Institute, 

com o argumento de racionalizar a execução de um cidadão americano. De 

fato, analisando a sequência, pode se ter a impressão de que isso realmente 

ocorre. Costa-Gavras se defende da seguinte maneira:  

 
What we have tried to do in the movie is show how two enemies 

facing each other in the movie try to rationalize their actions. We 

show how the Tupamaros rationalize execution and how the police 

rationalize torture. We never try to make personal interpretations 

or moral judgments  (COSTA-GAVRAS apud KLEMESRUD, 1972, p. 

14.) 7 
 

                                         
7 Tradução do autor: “O que nós tentamos fazer nesse filme é mostrar como dois inimigos 

se enfrentando no filme tentam racionalizar suas ações. Mostramos como os Tupamaros 

racionalizam a execução e como a policia racionaliza a tortura. Nós nunca tentamos fazer 

interpretações pessoais ou julgamentos morais.”  
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À esquerda: como já dito anteriormente, alguns atores abandonaram 

o filme por acreditarem ser um filme que romantizava a execução de um 

norte-americano e que é pró-AID e pró-Mitrione. Analisando a sequência, é 

possível entender essas críticas. Santore é mostrado com certa face humana, 

um policial que apenas segue ordens, um trabalhador comum que tem 

família e está interessado em trabalhar para o próprio país. Essa crítica é 

pode ser fundamentada quando analisamos que nos filmes A Confissão e Z, 

os antagonistas são mostrados praticamente destituídos de qualquer 

humanidade, com um comportamento quase robótico, isso é especialmente 

latente em A Confissão.  

À forma: aqui a crítica é a do maniqueísmo, coisa comum ao suspense, 

já que esse necessita de certa identificação do telespectador com a película 

para obter o efeito desejado. O personagem do tupamaro, Hugo, quando 

contesta Santore, o faz com muita convicção, seu discurso é inteiramente 

sustentado por fatos, ele vai expondo seus argumentos de maneira 

perfeitamente lógica. A narrativa segue uma linearidade perfeita. Apesar de 

se defender muito bem das perguntas de Hugo, Santore dá respostas vagas, 

que uma a uma, vão sendo desmentidas pelo Tupamaro, que parece ter todo 

controle da situação e saber exatamente a verdade. Isso corrobora de certa 

forma com o que diz Ismail Xavier no mesmo texto já citado anteriormente 

 
A regra do jogo nesta era “pós-cinemas novos” de retorno dos 

gêneros é permanecer no plano moral, trabalhar sempre a mesma 

dicotomia em que o positivo e o negativo se expressam a partir de 

disposições de amor e ódio, coragem e covardia (XAVIER, 1991. p. 

116) 
 

Esses últimos três parágrafos buscaram identificar a origem das 

críticas através da análise fílmica. Não almejo concordar ou discordar delas, 

não tenho por objetivo fazer juízo de valor de qualquer forma acerca do 

objeto, porém, é interessante perceber como uma análise de uma sequência 

pode se relacionar com informações sobre o contexto de produção do filme, 

com o contexto social-histórico vivenciado na época, com os dilemas 

estéticos e narratológicos enfrentados pelos realizadores e os apontamentos 

da crítica especializada. 

Sobre as “condensações” nessa cena, é difícil identificar quem está 

interrogando Mitrione, já que nunca é mostrado o interrogador colocando o 

capuz. Em certo momento, sua voz parece mudar e o nome Hugo nunca é 

dito no filme. Eu o utilizo aqui porque este aparece no roteiro. Os tupamaros 

eram notórios por terem uma organização que dificultava muito o trabalho 

da polícia, possuíam um complexo sistema de comunicação, que fazia com 



 

55 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

que nem os próprios integrantes conhecessem os nomes reais ou 

soubessem quem realmente integrava o grupo.8 

Isso contribui para a condensação e uma espécie de 

despersonalização o que vai um pouco contra as críticas feita a seus filmes, 

mas de encontro ao o que os realizadores dizem do filme: 

 
Franco – Hacer un film sobre un hombre que tiene hambre o un 

obrero que no tiene trabajo, se diría que es viejo, usado, teórico, 

etc. Pero al mismo tempo, es verdad que existen condiciones que 

hacen que esas situaciones existan. La literatura ha abordado hasta 

el infinito las cuestiones personales del hambre de la guerra, de la 

muerte... 

Costa – ... pero jamás, o no a menudo o insuficientemente, el cine 

ha abordado las razones por las cuales hay hambre, hay guerra. 

Esto es lo que busca demostrar hoy, el film político...definir esas 

causas y las razones. Para mí el cine es um medio de mostrar, de 

denunciar esos mecanismos políticos a partir del momento en que 

uno toma responsabilidades frente a una situación, a personas, etc. 

(GAVRAS SOLINAS, 1973, p. 158) 
 

Revolucionário ou clichê, pro-Mitrione ou pro-Tupamaros, Melodrama 

ou Suspense Político, Estado de Sítio passou longe de ser um filme que fez 

pouco barulho. Foi assim que ele se tornou um objeto interessantíssimo para 

o estudo da segunda metade do século XX, principalmente no seu período 

de produção, lançamento e recepção – o início dos anos 1970 – pós-Maio de 

1968, Pós-Primavera de Praga. O cinema, enquanto fonte da história, tem 

mesmo essa habilidade de: 

 
[...] apreender simultaneamente o peso do passado e atração do 

novo na história. No entanto, pouco útil para capturar as rupturas 

(salvo caso excepcional) ele se torna competente quando se trata 

de compreender como estas se enraízam numa tradição e nas 

aspirações que a colocam em causa. (LAGNY, 2009, p. 105) 
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 “Meu nome é Tonho”: linguagem “udigrudi” e western como 

recurso de denúncia contra a repressão de 68. 

 
Natália CONTE (Universidade Estadual Paulista – Unesp)1 

 

 
RESUMO: 

No Brasil, o final dos anos 60 foi marcado por repressão cultural e, em 

contraposição à censura e aos problemas que o cinema enfrentava, surgiram 

diretores que ousaram na linguagem audiovisual para driblarem os censores 

ditatoriais. Despontam temas com foco além dos espaços urbanizados, ou 

seja, o rural e o sertão. “Meu Nome é Tonho” (1969), de Ozualdo Candeias, 

apresenta-se além da temática rural, como uma releitura do gênero western, 

consolidado em preferência de público. Esse trabalho vai, através da 

metodologia Análise do Discurso, avaliar como a linguagem cinematográfica 

de Candeias foi usada em cinema de gênero, para representar o clima dos 

“anos de chumbo”. A metodologia da análise fílmica foi apoiada em autores 

como Bazin, Stam e Ramos; e a para referência de análise de conteúdo 

Bakhtin foi essencial. Foram realizadas pesquisas fílmicas e históricas para 

compreensão do período histórico cinematográfico do objeto de estudo 

desse trabalho. 

Palavras-chaves: cinema marginal, linguagem cinematográfica, censura 

 

Introdução 

Não é incomum vermos nos mais diversos filmes a representação de 

um homem com seu cinto de armas na cintura, um chapéu de aba larga, 

barba nem sempre aparada e seu casaco sobre os ombros. Mesmo em obras 

que não se caracterizam pelo gênero faroeste, personas como descrito, 

podem aparecer em sátiras ou releituras desse tipo de personagem. Essa é 

a imagem do coletivo imaginário a respeito dos filmes do gênero western, 

Faroeste norte-americano, ou ainda, filmes de cowboy, como também ficou 

conhecido.  

Muitos são os estudiosos que buscam uma definição precisa sobre o 

que é um gênero, sendo Bakhtin um dos teóricos mais fecundos a respeito 

do problema, ultrapassando em muito uma mera definição. Segundo o 

linguista russo, os gêneros do discurso são formas estáveis de enunciados 

                                         
1 Doutoranda em Universidade Estadual Paulista, Docente em Universidade Paulista e 

Docente em Universidade Brasil. 



 

58 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

desenvolvidos de acordo com as especificações de cada área da 

comunicação verbal. No entanto, trata-se de uma estabilidade parcial ou 

precária, uma vez que a mutação dos processos sociais está diretamente 

associada às transformações dos gêneros. Ao mesmo tempo, Bakhtin, 

aponta para a diversidade dos gêneros: 
 

Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que 

sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da língua. Não é 

de surpreender que o caráter e os modos dessa utilização sejam 

tão variados como as próprias esferas da atividade humana, o que 

não contradiz a unidade nacional de uma língua. A utilização da 

língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), 

concretos e únicos, que emana dos integrantes duma ou doutra 

esfera da atividade humana.  (BAKHTIN, 1997, P. 279) 

 

Levando em consideração que, segundo Bakhtin, não é possível 

considerar um gênero totalmente estável, mas sim, “tipos relativamente 

estáveis de enunciados”, pode-se compreender que são formas autênticas 

de realização do princípio do dialogismo como propriedade constitutiva da 

linguagem humana, encontrando-se diversas formas de constituição de 

enunciação. 

Assim, quando falamos de cinema, a concepção de gêneros 

cinematográficos se torna imprecisa para classificar as obras da sétima arte. 

O hibridismo proporcionado por referências e relações intertextuais faz com 

que um filme dito como pertencente ao gênero romance apresente também 

traços estilísticos de outros gêneros, como o western ou policial. Robert Stam 

em seu livro Introdução à Teoria do Cinema, vai abordar como a crítica 

genérica pode ser um instrumento cognitivo exploratório: 
 

Os gêneros podem estar submersos, como no caso em que um 

filme superficialmente parece pertencer a um gênero, porém, em 

um nível mais profundo, pertence a outro, como quando analistas 

afirmam que Taxi Driver é “na verdade” um faroeste, ou que 

Nashville é em última análise um filme reflexivo sobre Hollywood. 

(STAM, 2010, p. 150) 

 

Quando pensamos no western ele nos parece possuir certa 

formatação, porém também podemos nos deparar com o hibridismo em 

algumas obras, como por exemplo o gênero noir com os filmes de Anthony 

Mann ou, até mesmo, o romance, nos faroestes produzidos pós I Guerra 

Mundial. “Entendo com isso que, sem deixar de lado temas tradicionais, ele 

os enriquecem do interior pela originalidade dos personagens, por seu sabor 
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psicológico, por alguma singularidade atraente que é precisamente o que 

esperamos do herói de romance” (Bazin, 1991a, p.215). 

É essa composição de estilos que forma o gênero western no cinema 

nacional. Em busca de uma aproximação com a identidade nacional, o 

estereótipo do cowboy americano perde espaço para o cangaceiro do 

Nordeste e ao homem do campo do interior dos estados brasileiros. 

O final dos anos 60 e começo dos anos 70, o cinema brasileiro passou 

por problemas financeiros, mas, principalmente por uma fase política 

ditatorial e regida pela censura de imprensa. Uma linha cinematográfica que 

ficou conhecida como Cinema Marginal, também optou pelo uso do western 

para suas experimentações estéticas. É isso o que acontece com o filme Meu 

Nome é Tonho, objeto de estudo desse artigo. Nas próximas páginas, essa 

análise vai avaliar como a obra de 1969, do cineasta Ozualdo Candeias 

constrói o seu discurso através de características do faroeste americano 

dentro de um regime de ditadura nacional. 
 

Western do hambúrguer ao spaghetti 

Se muitos consideram o western gênero genuinamente americano, 

outros o consideram um estilo mitológico que criou diversos heróis nacionais 

para lutar pelo ideário do americano forte e desbravador. Isso, já pode ser 

notado na obra considerada, por Vugman (2006, pg. 164) como o primeiro 

“western e berço do gênero”, o filme “O grande roubo do trem”, de 1903 e 

dirigido por Edwin Porter (cena abaixo). 
 

 

 

Com apenas 12 minutos, a obra contatava a história somente com 

recursos visuais e sem subtítulos, porém, com cortes bem feitos e elegantes 
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para a época.  Ele ainda trouxe para as telas aquele que se tornaria o 

primeiro grande astro do bang-bang, Bronco Billy, codinome de Max 

Aronson, que se consagraria anos mais tarde com o filme “Bronco Billy ad 

the baby” (1915), concretizando um formato narrativo para o gênero. 

Porém, no início do século XX, entram em cena David W. Griffith e 

Thomas H. Ince e começam a trabalhar com o estilo que sofria com críticas 

pela repetição de padrões narrativos em todos os filmes do gênero lançados 

até então. Para Vugman, a importância de Griffith como gênio do cinema 

norte-americano é de tamanha relevância que seu desempenho no western 

passa despercebido.  
 

Entre 1908 e 1913, ele realizou alguns dos melhores westerns de rolo 

já filmados, período em que experimentou novas formas de 

expressão e gramática fílmica, especialmente com as possibilidades 

de aumentar a tensão por meio de recursos de montagem. Por 

exemplo, o close-up, já introduzido por outros realizadores, é 

aperfeiçoado por Griffith, que também criou e desenvolveu outros 

aspectos da narração cinematográfica” (VUGMAN, 2006, p. 165) 

 

Segundo Philip Kemp, em obra Tudo sobre o Cinema, foi a partir de No 

Tempo das diligências, de 1939 e direção de John Ford, que os filmes de 

faroeste começaram a ser dirigidos por grandes diretores de Hollywood, 

entre eles, Michael Curtiz, Fritz Lang e Howard Hawks. Após a Segunda 

Guerra Mundial, Ford ganha destaque no cinema norte americano e produz 

grandes obras como Rastros de Ódio de 1956. 

Até os dias de hoje, o cinema norte-americano reproduz a fórmula do 

bang-bang em suas produções mais contemporâneas com atualizações 

narrativas que lhe são pertinentes ao período histórico e referências de cada 

idealizador. Exemplos podem ser citados como O assassinato de Jesse James 

pelo covarde Robert Ford, filme de 2007 e dirigido por Andrew Dominik 

apresenta mais inflexões ao drama que ao excesso de tiros. Já em Django 

Livre, de 2013, o diretor Quentin Tarantino leva o número de tiro e litros de 

sangue ao exagero, característica de suas obras. 

Porém, o que nos vale pensar sobre os filmes do gênero western é o 

caráter mitológico atribuído a esses filmes. Se os pré-socráticos pregavam 

contra a cultura da construção do mito, o cinema vai na contramão das ideias 

dos filósofos. Principalmente, quando falamos dos cowboys que, mesmo 

possuindo caráter particular, luta pela justiça e pela salvação de lindas 

donzelas. 

Segundo Richard Slotkin (1996), historiador americano, os filmes bang-

bang foram capazes de reconstruir um imaginário mitológico da sociedade 
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americana. Segundo ele, imagens de uma terra desértica, onde poucas 

pessoas convivem, com um velho salloon e um jovem destemido em busca 

de uma vingança ou de provar sua honra, ou ainda, libertar uma jovem casta 

representa a tentativa de retomar os valores simbólicos de uma sociedade 

que já não representava seus princípios.  

Vugman, completa que tais valores também mostravam a forma de 

tratamento do índio presente, com frequência nos filmes, fato que já era 

consumado nas chamadas literaturas de cativeiro, onde apresentavam o 

indígena e a natureza como empecilhos para o desenvolvimento de uma 

sociedade superior. Momento em que somente o cowboy americano 

destemido pode libertar a mulher indefesa aprisionada pelos aborígenes. 

“Nessas narrativas, ele domina a arte da guerra e da sobrevivência na selva, 

alcança o cativeiro, mata os índios e conduz a mulher de volta para a colônia. 

Sua ação mais violenta é justificada pelo resgate simbólico dos valores mais 

elevados da civilização cristã e ele encontra sua redenção” (VUGMAN, 2006, 

p. 161) 

O país que se rendeu ao gênero e produziu filmes de relevância foi a 

Itália, principalmente com o cineasta Sérgio Leone, que ganhou destaque a 

partir do declínio das produções norte-americanas na década de 50. 

Segundo o pesquisador Rodrigo Pereira, os procedimentos técnicos 

utilizados por Leone trilharam caminhos para as próximas produções que 

seriam feitas. 

A trilogia de Leone responsável pela popularização do Western 

Spaghetti é composta por Por um punhado de dólares (1964), que estabeleceu 

novos padrões para o gênero e fez uma relação intertextual com clássicos 

norte-americanos e com estilo japonês de Yojimbo (1960) de Akira Kurosawa; 

Por uns dólares a mais (1965) que deu sequência à saga interpretada por Clint 

Eastwood com muito mais violência e retratos de sangue e, por último, Três 

homens em Conflito (1966), ou na tradução literal “O bom, o mau e o feio”, 

quando Leone afirma que no oeste não há definições de caráter. Leone ainda 

se destaca com o filme Era uma vez no Oeste (1969). Sempre acompanhados 

da trilha sonora de Ennio Morricone, que estabeleceu um novo estilo de 

músicas para o faroeste italiano.  
 

As partituras são fúnebres, tétricas e atonais, em perfeita sintonia 

com o que acontece na tela – o que levou críticos a classificarem os 

bangue-bangues italianos de “operísticos”. Raramente ouvida nos 

Westerns clássicos, a guitarra elétrica aparece com frequência, na 

companhia de ruídos amplificados animais (uivos, relinchos, 

cacarejos) ou mecânicos (revólveres sendo engatilhados, sinos). 
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Destaca-se ainda o uso de assobios e da voz humana como se 

fossem instrumentos. (PEREIRA, 2002, pg. 42) 

 

Após essa fase o cinema italiano de bang-bang começa a dar sinais de 

abatimento e cineastas tenderam o gênero para paródias e comédias estilo 

pastelões. O maior representante dessa vertente é o cineasta Enzo Barboni 

com a sequência, Meu nome é Trinity (1970) e Meu nome ainda é Trinity (1971). 

Outro grande sucesso do estilo ainda foi supervisionado por Leone, Meu 

Nome é ninguém (1973) e dirigido por Tonino Valerii.  

Segundo Pereira, a fórmula esgotou-se totalmente na Itália no ano de 

1976, deixando sua história e marcas nos Estados Unidos. Clint Eastwood 

continuou atuando e, mais tarde, esteve na direção de seus próprios 

westerns, produzindo o que muitos teóricos consideram sua obra prima, Os 

Imperdoáveis (1992). 
 

Western nacional e udigrudi 

Mas o faroeste, seja americano ou o spaghetti também teve seus 

reflexos nos países dos trópicos. No Brasil, o cowboy dá lugar ao cangaceiro 

ou ao homem do campo e a árida terra do velho oeste se transforma na 

secura do nordeste ou nas pastagens do interior dos estados brasileiros. 

Sendo um dos seus maiores representantes duas obras do diretor Glauber 

Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) e O Dragão da Maldade contra o 

Santo Guerreiro (1969). 

Segundo Pereira, a primeira experiência cinematográfica do gênero no 

país teria sido com o filme Dioguinho (1917), de Guelfo Andaló. Esse mesmo 

personagem seria trazido novamente em 1957 em uma refilmagem de 

Carlos Coimbra. O formato western seria facilmente reproduzido no brasil 

por profissionais que imigraram para o país e sentiram-se confortáveis para 

reproduzir estereótipos que seriam compreendidos em qualquer cultura. 

Assim, é possível reconhecer que Dioguinho, personagem que Andaló levou 

ao cinema, é considerado um “bandido de preceitos” e que tem em Lampião 

seu maior influenciador local. 

Anos mais tarde, O Cangaceiro (1953), de Lima Barreto, inaugura o que 

Pereira, chama de “western feijoada”. A Companhia Vera Cruz, produziu a 

obra que teve recorde de bilheterias, ganhou prêmios de melhor filme de 

aventura e trilha sonora no Festival de Cannes, que o projetou para mais de 

80 países. Curiosamente, ele foi filmado em Vargem Grande do Sul, interior 

do estado de São Paulo, mesma cidade onde Ozualdo Candeias filmou Meu 

Nome é Tonho (1969), objeto de estudo do próximo item desse artigo. 
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O Cangaço ganha destaque nos filmes western feijoada, 

principalmente pela figura de Lampião que moldaria o protagonista dessas 

produções. Esses filmes ganharam o apelido de “Nordesterns” por alguns 

críticos de cinema. Segundo Pereira, os argumentos dos ”Nordesterns” são 

muito próximos aos westerns norte-americanos: “um bandido vai de amores 

por uma mulher e foge com ela, tendo o encalço seus antigos companheiros 

de crime” (Pereira, 2002, p. 64). Ele ainda acrescenta que em qualquer gênero 

o mais importante é a sua fidelidade às suas estruturas narrativas que a sua 

localização geográfica. “Um western não precisa obrigatoriamente ter por 

cenário Arizona, Texas, Califórnia ou Wyoming, desde que explore as 

convenções do gênero de forma intensa e inequívoca” (Pereira, 2002, p. 63). 

Em O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, Glauber reencontra 

o mito do herói do gênero western. Antônio das Mortes, o protagonista, não 

consegue se encontrar em um meio social e promove o seu autoexílio, 

tradicional posição das personagens principais de clássicos do gênero, como 

Rastro de ódio, de 1956 e O Homem que matou o facínora, de 1962, ambos 

dirigidos pelo cineasta John Ford. Porém, é possível observar que Glauber 

utiliza desse gênero produzindo um contexto mais realista e saltando ao 

personagem o engajamento de justiça, o aspecto quase lúdico da 

representação da violência pelo sentimento de prazer. 

Se Glauber Rocha procurou retratar o gênero dos cowboys através dos 

seus cangaceiros em representações políticas simbólicas, o período 

cinematográfico que se segue a ele, chamado Cinema Marginal, também 

buscou essa referência em um dos maiores representantes, o cineasta 

Ozualdo R. Candeias. 
 

O discurso em Meu nome é Tonho 

Desde suas origens, o cinema passou a exercer o fascínio dos 

espectadores pelas imagens projetadas. Se no início, muitos dos sentimentos 

gerados eram a surpresa e até o medo, com o tempo o cinema identificou-

se como meio de comunicação com linguagem e ideologias próprias.  

O cinema pode ser identificado como uma linguagem composta por 

muitas linguagens, como por exemplo, a oralidade, a escrita, a trilha sonora, 

os gestos não verbais, as cenas, o roteiro e até a própria projeção. Todas 

essas linguagens constroem uma realidade repleta de significados 

compreendidos a partir de um sistema cultural comum entre os envolvidos. 

Elementos que esses que estão envolvidos em um sistema histórico 

compreensivo a partir da reflexão sobre ano de lançamento, cores, 

distribuição, título e assunto. 
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Sendo assim, não é possível desassociar o discurso produzido pelo 

cinema com a concepção histórica e social do contexto do espectador, 

diretor e demandas da época. O filme Meu Nome é Tonho, mostra a história 

de um bando de criminosos que levam o terror a uma região não nomeada. 

Esse grupo invade terras rurais matam seus habitantes, abusam de suas 

mulheres e tomam posse legal da área. Tonho, entre sentimentos 

incestuosos proibidos com sua irmã, representa um tipo herói que luta 

contra as atrocidades de Manelão, líder dos malfeitores. 

Ao iniciar o processo de análise do filme, vamos partir da reflexão a 

respeito do título da obra. Uma no antes do lançamento de Meu Nome é 

Tonho, outro filme americano desponta no mercado brasileiro com a 

tradução de “Coogan's Bluff” em Meu Nome é Coogan. Filme dirigido por Don 

Siegel e estrelado por Clint Eastwood, ator reconhecido por seus papéis em 

obras do gênero western e spaghetti do diretor Sergio Leone. Em 1969, outra 

obra também segue o mesmo padrão Meu nome é Lampião, de Mozael 

Silveira e, mais tarde, em 1973, Meu Nome é Ninguém, de Tonino Valerii, 

retoma a expressão com mais um filme do gênero ambientado pela trilha de 

Ennio Morricono.  

Logo ao iniciar o filme, uma imagem esclarece a autorização de 

veiculação da obra pelo Departamento de Censura de Diversões Públicas 

(DCDP), órgão integrado ao Ministério da Justiça que, segundo o site 

institucional do Dibrarq (Diretório Brasil de Arquivos) do Governo Federal, 

surge após o Golpe Militar de 1964 com o objetivo de controlar conteúdos 

que atentassem contra a moral e os bons costumes da sociedade brasileira. 

Após 1968, o serviço passa a controlar conteúdos de cunho político, 

principalmente produtos veiculados na televisão, cinema e música. O 

certificado com crivo do DCDP indicava que o filme não apresentava 

problemas em suas mensagens diretas e pode ser exibido em locais públicos.  
 

  

 



 

65 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

A relação direta com o gênero western encontra-se inicialmente no 

discurso imagético que compõe o discurso. Segundo Kemp, o faroeste é o 

gênero hollywoodiano mais fácil de ser identificado, pois trajes, aparências e 

atitudes dos personagens são reproduzidos em quase todas as obras, 

mesmo as que optam por ambientes e tempos diferentes. Bazin avança 

nessa análise e indica que o western não deve ser encarado somente como 

uma fórmula fílmica. “As cavalgas, as brigas, homens fortes e corajosos numa 

paisagem de uma austeridade selvagem não poderiam ser suficientes para 

definir ou resumir o charme do gênero” (BAZIN, 1991, p. 211). Para ele todos 

os elementos linguísticos nada mais são do que símbolos que representam 

a noção mais importante desses filmes: a criação do mito. Tonho é o típico 

mito norte-americano, manuseando suas pistolas com os tradicionais 

movimentos cinematográficos pedidos pelo gênero. Nas imagens abaixo é 

possível observar a estética descrita. 
 

  

 

As obras de Candeias que foram produzidas até o início da década de 

70 encontram-se em um período do cinema brasileiro chamado de 

“Marginal”, denominação essa que teria originado da primeira obra 

produzida pelo cineasta, A Margem, lançada em 1968. Nesse longa, Candeias 

estreia sua forma de expor as diferenças sociais que culminam da exclusão 

daqueles que não são representados pela hegemonia social urbana da 

capital paulista, ou seja, aqueles que vivem à margem da sociedade. 

A crise do Cinema Novo gerada do Golpe de 64 e agravada a partir de 

68, fez com que uma nova linguagem cinematográfica despontasse no 

cenário nacional, proporcionando experiências com temas sociais 

representando o sentimento dos grupos naquele momento. Entre os temas 

apontados pelo Cinema Marginal estão o desespero e a angústia 

representados pelo sangue e violência. Filme ícone dessa fase está O Bandido 

da Luz Vermelha, de Rogério Sganzerlla, de 1968 e Matou a Família e foi ao 

Cinema, de 1969, do cineasta Júlio Bressane. 
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A linguagem cinematográfica desse período ficou representada em 

diversos momentos de Meu Nome é Tonho. Apesar de reconhecer e usar os 

recursos imagéticos do gênero de western, Candeias exprime suas próprias 

características traços do próprio Cinema Marginal, como o primitivismo 

exacerbado, rudeza, clima sexualizado e violento. Fernão Ramos, 

pesquisador e autor do livro Cinema Marginal (1968-1973): a representação do 

seu limite  (1987, p.117) avalia Meu Nome é Tonho como um dos vídeos mais 

violentos da década de 60. Análise essa que pode ser representada pelos 

takes representados em imagens abaixo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso que contribui para a concepção estética cinematográfica do 

Cinema Marginal presente em Meu Nome é Tonho é sonoplastia. O filme é 

composto por raras falas de seus personagens e o elemento sonoro principal 

é criado por disparos de armas, que muitas vezes são substituídos por 

gargalhadas e grunhidos. Logo na abertura do filme é possível observar que 

não há atores de renome do cinema nacional em época, assim, Candeias 

parece aproveitar da inexperiência de seu elenco para construir, a partir do 

improviso, o elemento sarcástico do riso envolto à violência e a barbárie. 
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O tema de Meu Nome é Tonho é muito próxima das temáticas 

representadas nos filmes de western norte-americanos e nos spaghettis 

italiano. A grilagem, termo para identificar a posse ilegal de terras, é indicada 

por Candeias como um problema rural vigente na época. No filme, o grupo 

de Manelão invadia as terras, matavam seus proprietários, suas famílias e 

levava as mulheres jovens para trabalhar em um bordel. Na narrativa, é o 

tema que vai conduzir a expressão da violência e dos abusos acometido por 

aquelas pessoas.  
 

  

 

Outro elemento relevante no discurso de Meu Nome é Tonho é a 

localização. Apesar do começo do filme apresentar letreiros informando que 

o filme foi filmado na cidade de Vargem Grande do Sul, durante a narrativa 

não é possível afirmar exatamente aonde se passa a história de Tonho. 

Podendo ser representada por qualquer cidade interiorana do país, dando 

caráter de universalismo para a obra, permitindo que o espectador se 

reconheça nos atores da narrativa. Em nenhum momento há elementos 

visuais que permitam caracterizar o espaço da história, os espaços são 

sempre representados por áreas abertas, sem placas de identificações ou 

elementos indicativos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Se fosse possível escolher uma palavra para melhor descrever o 

sentimento provocado por Meu Nome é Tonho, ‘barbárie’ poderia representá-

lo. A barbárie que acontece a partir da execução da extrema violência pela 

qual a população da cidade é submetida para que aquele detém a força 

mantenha ou ganhe mais poder. 

No filme, Candeias busca inspiração nas características do western 

norte-americano e do spaghetti italiano para construção da narrativa de 

Tonho. Nele, o diretor exprime todas suas peculiaridades que demonstram 

exímio domínio das técnicas cinematográficas, apesar do seu passado como 

caminhoneiro. 

O discurso de Meu Nome é Tonho é apresentado através da violência, 

do sexo, da sujeira intencional e da ideia de filme primitivo para retratar a 

atual situação política e cultural do momento em que o país estava. O poder 

exercido pela bala, a lei do dinheiro e a referência de que a vida nada vale 

exprimem os valores que estavam em voga naquela sociedade.  

A sensação de incômodo com o tema e a reflexão do discurso 

acontecem através dos atores que dão vida a personagens desprovidos de 

moral ou intenções altruístas, sendo expostos pela significação imagética da 

abjeção. Pela estética utilizada por Candeias, o espectador não fica imune ao 

discurso da barbárie, a intensidade da representação causa efeito similar à 

violência que agride a atividade passiva do público.  

Assim, é possível considerar que Candeias utiliza com primor as 

características estéticas do cinema marginal para fazer um filme de western, 

que deveria se aproximar dos sucessos italianos, para ‘avacalhar’ no discurso 

que era possível exercer diante da repressão e censura imposta em todos os 

meios naquele ano. 
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The Show Truman (1998): a percepção dos personagens 

principais da trama sobre a realidade do programa 

 
Izaque Anversi COQUI (UEL)1 

 

O estudo pretende analisar a percepção de que os personagens principais 

do filme “O Show de Truman” (1998), dirigido por Peter Weir, têm sobre a 

vida no reality show, que leva o mesmo nome do filme, por meio do conceito 

“do que se vê” num filme, de Jacques Aumont, desenvolvido no livro a 

“Análise do filme”, e da leitura da imagem pela imagem, sugerida por Vilem 

Flusser, em “O Mundo Codificado”. O termo “realidade fabricada”, utilizado 

no decorrer do artigo, assemelha ao conceito de “imagem técnica”, do 

filósofo Vilem Flusser, na qual as imagens produzidas por aparelhos, que são 

produtos da técnica e estudo humano, influenciam e agem diretamente na 

realidade. No final, o ensaio apresenta os benefícios da utilização do conceito 

“do que se vê” na interpretação fílmica e da realidade na qual os personagens 

do filme se inserem.   

 

Palavras-chaves: Imagem, Percepção, Realidade. 
 

Introdução 

O “The Show Truman” (1998), dirigido por Peter Weir, nasce de uma 

série de filmes nortes americanos2 que incorporam a televisão não apenas 

como objeto físico, mas como um agente de promoção de propagandas e 

informações articuladas, alteradas e planejadas3. O filme foi inspirado no 

episódio "Special Service" (1991), de Além da Imaginação, e conta a história de 

Truman, personagem de um reality show mundialmente famoso e lucrativo.  

Retirado desde muito novo do convívio social e colocado em um estúdio 

cinematográfico, Truman desconhece qualquer outra realidade a não ser a 

que o programa de tv determinou para ele. A realidade vivida pelo 

protagonista assemelha a do mito contada por Platão, milhares de anos 

antes, sobre um grupo de homens aprisionados em uma caverna, que 

                                         
1 Formado em História pela Universidade Estadual de Londrina, mestrando em Comunicação 

pela mesma instituição e bolsista pela CAPES.  
2 Network, em 1976; Poltergeist, 1982; The King of Comedy, de 1982; Wrong Is Right, 1982; entre 

outros.  
3 A parição da tela pequena dentro da tela grande configura novas reflexões do cinema sobre 

si mesmo e sobre a televisão como meio de comunicação. 
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conheciam a realidade do mundo apenas pelas sombras4 de objetos 

projetados por outros homens.   

Devido à semelhança, algumas críticas desse filme5 inserem o 

cotidiano de Truman, personagem principal da trama, a uma cópia literal da 

caverna platônica, em que a falsa realidade produzida pelo programa, para 

imitar o cotidiano de uma pessoa comum e manter o personagem central 

sobre controle, não passa de uma mera distração quando comparada ao 

mundo exterior. Segundo Jacques Aumont (2004), a análise comparada de 

uma literatura à um filme em que a literatura que a antecede aparece como 

obra maior pode gerar anacronismos e equívocos interpretativos. Dos mais 

comuns, a utilização de conceitos e termos anacrônicos para a interpretação 

fílmica; a desconsideração pela linguagem do objeto cinematográfico e o 

sentido do mesmo; e o descaso com a recepção das imagens pelos seus 

expectadores que recebem as informações em tela de maneira diferente a 

da linguagem escrita.  

Sendo assim, a contramão das críticas convencionais que comparam 

a realidade do reality show ao mito da caverna, o presente ensaio interpreta 

que as imagens fabricadas pelo programa de televisão influenciam 

diretamente na realidade - uma vez que elas são sentidas a flor da pele por 

Truman e os integrantes do programa. Pois considera que esta interpretação 

seja mais fidedigna ao sentido do filme e a realidade histórica de sua 

produção. O texto tem por objetivo central analisar a percepção de que 

quatro dos personagens do filme têm sobre a vida no reality show: Truman, 

o protagonista; Marlon, seu melhor amigo; Merly, sua mulher; e Christof, o 

editor do programa. Através do conceito “do que se vê” num filme, de Jacques 

Aumont; e da leitura da imagem pela imagem, sugerida por Vilém Flusser, 

em que uma imagem pode referenciar a outro, mantendo ou reatualizando 

o seu sentido e seu significado.  

A análise pretende por intermédio do modelo de leitura da imagem 

pela imagem, de Vilém Flusser, comparar duas sequências do filme, 

fragmentados em planos, à pintura de “A dúvida de Tomé” (1589), do pintor 

barroco italiano Caravaggio (1593-1610). O termo “realidade fabricada”, 

utilizada no decorrer do texto, assemelha ao conceito de imagem técnica, do 

                                         
4 Embora não tenha encontrado nenhum documento ou declaração da equipe de filmagem 

que confirme a relação do filme com o mito da caverna, a não ser por deduções de 

pesquisadores e críticos de cinema, sua comparação é plenamente lógica e viável, não sendo 

de assustar encontrar pessoas que interpretem o filme ao pé da letra do mito da caverna.  
5 Disponível em: <http://www.ilhacult.com.br/artigos/18/-o-show-de-truman-e-a-caverna-

de-platao/>. Acesso em: 10 de dezembro de 2018.; Disponível em: 

<https://www.ebah.com.br/content/ABAAAg-HoAF/show-truman-a-alegoria-caverna>. 

Acesso em: 10 de dezembro de 2018. 
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mesmo filósofo, na qual a imagem produzida por aparelhos, que são 

produtos da técnica e estudo humano, influencia e age diretamente na 

realidade. O método de análise fílmica vem do livro a “Análise do filme”6, de 

Jacques Aumont, em que o autor discorre sobre as várias correntes de 

análise fílmica, desde a invenção do cinema, e possiblidades de estudo e 

interpretação do objeto cinematográfico.  

 

A percepção da realidade em “The Show Truman” 

O filme “The show Truman”, de maneira cômica e dramática, retrata a 

relação entre ficção e realidade, entre vida e verdade. O enredo consiste num 

jogo entre simulação versus realidade e efeitos que sustentam a produção 

de sentidos para o personagem central e os que lhe cercam. O reality, que 

leva o mesmo nome do filme, acompanha o cotidiano de Truman em um 

“mundo” construído em estúdio, no qual a sua artificialidade o personagem 

desconhece.  

A vida de Truman é monitorada 24 horas por dia e o seu reality show 

é assistido por milhares de pessoas de todo o mundo. No entanto, Truman 

não sabe que é observado e, sequer, que toda sua vida tem sido monitorada 

e controlada pelos agentes do programa. Desde que era um bebê, 

“planejaram quem seria seu pai, seu amigo de infância, sua esposa, seu 

trabalho e até mesmo a roupa que veste e a comida que come, tudo em seu 

mínimo detalhe” (FARIA, 2008, p. 164). A cidade em que vive, Seahaven, foi 

criada especialmente para abrigar ele e o elenco do programa: o set, o jornal, 

a ilha, o rádio do carro, a lua, o sol, controle climático e muitas outras coisas. 

São mais de cinco mil câmeras de vigia e tudo que se vê no programa está à 

venda: roupas, comidas, objetos, imóveis.  

Segundo Alessandra Faria, “o filme mostra uma vida cercada por um 

mundo planejado e controlado e, portanto que existe dentro de uma 

realidade criada e simulada do que seria uma ‘vida normal’” (FARIA, 2008, p. 

164). Sendo assim, Truman não vive uma mera “ficção” ou numa caverna. Sua 

vida, por ele não possuir consciência desse controle e planejamento, “pode 

ser chamada, [...] de uma realidade simulada da qual fazem parte atores e 

figurantes, cenários, situações planejadas e controles em cada mínimo 

                                         
6 O livro, em busca de oferecer um guia para análise interna do filme, negligência os aspectos 

históricas e sociais da produção do mesmo. Como esse ensaio foi uma tentativa de validar 

o método de análise de Jacques Aumont e da análise da imagem pela imagem de Vilem 

Fluser, o leitor, talvez, possa sentir-se acuado em relação aos processos históricos que 

envolvem a produção do filme The Show Truman e a da pintura de Caravaggio ao longo da 

narrativa. Todavia, esse ensaio tem sua serventia ao trazer a tona aspectos da leitura de 

imagens negligenciados pela critica de filmes convencional e o senso comum. 
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detalhe que se possa imaginar – mas sem scripts, como dirá Christof” (FARIA, 

2008, p. 164). O desconhecimento, em relação à organização e artificialidade 

de que é a sua vida, faz que Truman pense e aja de maneira inesperada, 

afetando diariamente o cotidiano dos personagens que lhe o cercam, 

sobretudo, dos mais próximos.  

No livro “A análise do Filme”, Jacques Aumont apresenta uma releitura 

para o cinema sobre as relações entre narrativas e acontecimentos 

desenvolvidas por Gérard Genette para a literatura. Na concepção Genette, 

a narrativa literária pode contar, contextualizar, informar e filtras dados 

sobre a história por meio do “saber” de um personagem. No entanto, para 

Aumont, na narrativa cinematográfica o que um personagem “sabe” é quase 

sempre muito pouco em relação ao que se “vê”: 

 
1) O que sabe um personagem?, e 2) o que vê um personagem? 

Esta segunda pergunta que na narrativa literária é em geral apenas 

um colário da primeira (pois o autor informa-nos ao mesmo tempo 

sobre o “Ver” e o “Saber”, e pode informar-nos sobre o saber sem 

nos informar sobre o ver), em compensação torna-se essencial no 

cinema. (AUMONT, 2004, p. 139) 

 

Sendo assim, a compreensão do caráter psicológico de um 

personagem e sobre o mundo que lhe cerca no cinema não está dada por 

uma descrição minuciosa de um narrador, como acontece na literatura, ela 

ocorre por meio das imagens das quais se apresentam pelo ato de “ver” 

sobre diferentes pontos de vistas. (AUMONT, 2004) 

O ponto de vista pode ser definido como o lugar a partir que se “vê” 

ou a maneira como se olha. No filme narrativo, esse ponto de vista está 

associado a alguém: a uma das personagens da narrativa, ou, a instância 

narradora, a câmera, personagem abstrato e autônomo. Para Aumont, “a 

imagem é primeiro que tudo uma vista no sentido primordial do termo, 

implicando um ponto de vista, isto é, um ponto onde se coloca a câmera”. 

Sendo assim, analisar um filme em termos de ponto de vista é centralizar a 

análise no que se “vê”, das coisas visíveis, em oposição ao sentido estrito, 

vinculado a quase sempre aos enunciados e diálogos dos personagens ou ao 

desfecho do personagem central. Em todos os casos, o aparecimento de um 

ponto de vista não pode ser visto como algo inocente, sem significado, uma 

vez que foi escolha de alguém - seja montador, diretor, câmera, produtor, 

etc. - e atribui um significado particular a cena, quando agregada ao restante 

do filme. (AUMONT, 2004, p. 164).  
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A análise a seguir leva em conta o que se “vê” (imagem, perspectiva, 

atuação e diálogo)7 de quatro personagens: Truman, Marlon, Merly, e 

Christof. Como já dito, o ponto de vista da câmera cinematográfica tende a 

ser neutra em relação ao saber do personagem quando comparado à 

literatura. Mesmo ocupando menor parte da narrativa em “The Show 

Truman”, os desejos, aflições e angústias de outros personagens são 

percebíveis pelo que se “vê”, por meio da câmera, e são de iguais modos tão 

passíveis de serem interpretados e julgados quanto à jornada do 

personagem central, que culmina na fuga dele do programa.   

 

Truman  

Nos minutos iniciais do filme, o espectador é apresentado ao diretor 

do programa, Christof. Ele fala de que a receita do reality “Show de Truman” 

para ser um sucesso está em retratar a realidade assim como ela é: “não há 

nada falso; o ambiente é meramente controlado”. O personagem central, 

Truman, um homem que foi tirado de sua mãe quando era apenas um bebe, 

vive num mundo fictício, sustentado por milhares de atores e figurantes, 

criado e projetado para ele.  

 Truman, criado a margem de toda artificialidade do programa, 

conhece a realidade pelas imagens que se apresentam a ele. Seu nome vem 

de uma aglutinação no inglês das palavras “true man”, correspondente 

homem verdadeiro em português, que significa o que ele representa para o 

programa de televisão: real, sinônimo de verdade, pois ele é o único que 

pode ser considerado ‘verdadeiro’ em relação à simulação que constitui o 

reality. Por ser o único ‘verdadeiro’ em meio à artificialidade, Truman age de 

maneira espontânea e inesperada, o que faz que aquela realidade seja real 

para os coadjuvantes e os que vendem o programa como atrativo midiático, 

e não apenas simulação. (FARIA, 2008) 

O filósofo Vilem Flusser, ao falar do funcionamento na percepção 

humana sobre a realidade das imagens e das coisas, no livro “O mundo 

Codificado”, considera de que não existe uma distinção entre a superfície e 

o interior das coisas, pois tudo se nivela na superfície. Sendo assim, as 

imagens fabricadas pela equipe do programa para imitar o cotidiano de uma 

pessoa comum, por mais superficiais que sejam, contêm em sua essência o 

conteúdo do que seja a vida cotidiana e por isso influenciam, diretamente, a 

vida de Truman e dos coadjuvantes do reality show. Segundo o mesmo, essas 

imagens fabricadas, por ser um falso real, oferecem índices que comprovam 

                                         
7 Essas categorias são uma interpretação pessoal do autor do ensaio do que Aumont 

considerou no livro “A analise do filme” sobre a perspectiva do que se “vê”, uma vez que o 

autor não estabelece limites para o “ver” da narrativa cinematográfica.   
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sua artificialidade e seu mecanismo de fabricação, do qual um olhar mais 

atento consegue identificar e descontruir. Nesse sentido, a jornada de 

Truman assemelha a de um detetive de romances policiais que recolhe 

provas para chegar a um veredito sobre o possível culpado.  

Sendo assim, as casualidades ilógicas impulsionam Truman a 

questionar a realidade que o cerca e buscar meios para verificar sua 

veracidade, enquanto representante de um real coeso e constante. Como, 

por exemplo, a cena em que o protagonista estuda o movimento da rua, 

onde após alguns minutos, as mesmas pessoas – mulher de bicicleta 

vermelha, homem com flores e fusca amarelo com para-brisa quebrado - 

apareciam da mesma forma repetidas vezes. Ou, a tentativa de sair de carro 

de Seahaven, acompanhado de sua esposa, em que Truman diz para onde 

vai e a rua no mesmo instante aparece lotada de carros para no momento 

seguinte encontrar a mesma rua vazia, pelo fato dele ter dado uma 

informação falsa a sua mulher sobre o lugar para onde iria. 

Carlo Ginzburg aponta, no texto “Sinais: Raízes de um paradigma 

indiciário”, de que uma das características do homem, herdada pela 

evolução, consiste na sua capacidade de fabricar uma narrativa por meio de 

sinais e índices. Segundo ele, o homem das cavernas, mesmo antes do 

desenvolver a linguagem verbal, conseguia distinguir o quanto sua presa 

estava longe ao fuçar a lama, sentir fezes ou se deparar com galhos 

quebrados - essa capacidade inata do homem em conseguir perceber, prever 

e transformar o mundo que o cerca é o que o diferencia dos demais animais. 

Mesmo não sendo apresentada a outra realidade, uma vez que não 

conhecera outro mundo além do que lhe fora dado, Truman questiona a sua 

realidade por intermédio do de instinto biológico natural a todos os homens, 

que permite elaborar narrativas e hipóteses, sem ter certeza absoluta sobre 

os fatos.  

A percepção de Truman da realidade a principio é muito mais instintiva 

do que dedutiva. Tanto é que um dos motivos dele nunca ter tentado sair de 

Seahaven foi porque seu pai fictício morreu afogado8 no mar que cerca a 

cidade. O seu encontro com Shylvia no passado gerou alguns 

questionamento a cerca do seu desaparecimento espontâneo e o 

impulsionou a querer sair da ilha. Shylvia chega até mesmo a dizer, antes de 

desaparecer, que tudo é falso. Todavia, o questionamento de que tudo 

aquilo poderia ser falso vem num momento em que toda a realidade do 

mundo em que vive começa a desmoronar, isto é, com a acumulação de 

índices. Antes disso, a intenção de Truman ao sair de Seahaven era apenas 

                                         
8 Trama criada pela equipe de programa para manter Truman longe do mar e de uma 

possível fuga da cidade.  
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de encontrar Shylvia em Finji. Tanto é que passaram anos desde que a vira 

pela última vez e em todo esse tempo ele continuou a viver da mesma 

maneira, sem grandes questionamentos, mesmo que nutrisse uma grande 

paixão por ela. Quando o seu pai reaparece, pela primeira vez, depois de 

anos, sua percepção de realidade muda, o que faz questionar e querer ir 

mais além, sem medir as consequências.  

Na sequência final, depois de passar pela tempestade, o barco de 

Truman colide e rasga a superfície do céu que circundava Seahaven. A 

ruptura do tecido manifesta o avanço do real, personificado pela figura de 

Truman, sobre a artificialidade construída pelo programa. Em seguida, 

Truman caminha até a proa e toca o céu. O plano lembra um dos grandes 

clássicos da pintura barroca, “A dúvida de Tomé”, do pintor Caravaggio. O 

quadro remete a uma passagem bíblica narrada em João 20:24-29, em que o 

apóstolo Tomé toca nas feridas de Jesus para certificar de que de que a 

ressurreição era real. Ao tocar o céu, Truman recolhe a prova definitiva que 

faltava para solucionar o caso e para por fim a todas as suas especulações, 

de que o céu, elemento universal da natureza sem fim, era falso.  

 
A Dúvida de Tomé, 1599, óleo sobre tela, 107 x 146 cm, Caravaggio, Stiftung Schlösser und Gärten 

Postdam-Sanssouci, Postdam, Alemanha. Disponível em: <https://www.historiadasartes.com/sala-

dos-professores/a-duvida-de-tome-caravaggio/>. Acesso em: 10 de dezembro de 2018. 
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Fonte: Show de Truman, 1998. 

 

Marlon e Merly 

Marlon afirma ter visto vários céus e nenhum tão bonito quanto 

aquele que estava sobre eles. Ao decorrer da trama, o personagem mostra 

ter plena consciência da sua realidade. Todavia, assume uma posição 

conformista em relação à ela, sem hesitar ou questionar as ordens de seus 

superiores. Na maioria das vezes, que aparece em tela, ele age de maneira 

mecânica, carregando uma latinha de cerveja nas mãos e com discursos 

monótonos, não mostrando nutrir interesse por Truman, para além do 

profissional.  

 No apogeu da trama, sentados numa ponte à beira mar, Truman e 

Marlon conversam sobre o fato dele querer deixar a ilha. A cena corta e pela 

primeira vez se vê toda a equipe do programa. O editor chefe, Christof, passa 

a atuar, ao vivo, na transmissão do programa9. Nesse momento, Marlon 

reproduz um diálogo montado por Christof sobre a importância da amizade 

que tem com Truman. Sua fidelidade cega aos ideais do programa impede 

de saber o quanto o personagem age de maneira autônoma e o quanto de 

suas atitudes são programadas e pensadas pelos seus superiores. O céu, 

apreciada por Marlon nas cenas iniciais e redescoberto como pintura pelo 

protagonista, no final do filme, denuncia a natureza de seu personagem: um 

ser apaixonado pela “mentira”10, ou, pela imagem fabricado. 

                                         
9 A trama, ao apresentar o funcionamento do programa, brinca por meio da metalinguagem 

com o processo de criação de um filme. Cortes, planos e decupagem são usados para causar 

um maior impacto no espectador do programa. O resultado final foi um aumento 

significante na audiência. 
10 A palavra mentira, nesse contexto, remete ao mundo de imagens controladas e 

orquestradas pela equipe do programa para abrigar Truman e não a algo negativo, como é 

de costume.  
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Na cena inicial, Merly, a mulher de Truman, aparece em uma entrevista 

falando de que para ela não existe diferença entre a vida pública e privada. 

Ao longo da trama, ela vai se demonstrar insatisfeita em relação à vida que 

leva. A narrativa sugere que essa insatisfação começou bem antes do 

casamento. Em uma das cenas, em que Truman revê algumas fotos de 

família, ele atenta para um detalhe um tanto estranho, os dedos de sua 

mulher estavam cruzados na foto do dia do casamento, um sinal comum no 

universo infantil indicando acordo mentiroso.  

Quando Truman a ameaça com um instrumento de cozinha, a 

personagem chega a sair do roteiro para pedir ajuda a Marlon e a equipe do 

programa: “Graças a Deus... Como esperem que eu continue nestas 

condições?... Não é profissional”. Diferente de Marlon, ela atua diante de uma 

realidade do qual a afeta diretamente, causando uma profunda aflição e 

incômodo. Em algumas cenas, o espectador teme que algo possa acontecer 

a ela nas tomadas em que Truman perde a cabeça.  Ao não estabelecer a 

divisão entre vida pública e vida privada, como dita nas cenas iniciais, ela 

assume a posição de que tudo aquilo seja real, uma vez que aquela realidade 

tem sido a única da qual ela conhece há muito tempo.  

Os personagens principais do mundo fictício são diariamente afetos e 

consumidos pelo programa, seja numa posição conformista como a Marlon 

ou de relutância como a da Mulher de Truman. Marlon num curto período 

de tempo se ausentou do programa e mesmo assim, na concepção dele, não 

viu nada tão bom quanto aquele lugar. Portanto, “estar lá” não se trata de 

uma ignorância em relação ao mundo fictício em que vive, como o que ocorre 

com o protagonista, mas de uma escolha individual do qual o mundo de 

espetáculo pareceu mais decente e satisfatório do que o mundo real.  

Mesmo existindo lacunas e vazios dos quais a narrativa fílmica em 

“Show de Truman” se estabelece, por exemplo, de não saber o que acontece 

com os outros personagens quando estão fora de cena ou quanto da fala de 

cada um deles são reproduções de um roteiro previamente escrito e 

pensado por uma mente maior. A percepção da realidade e a maneira pela 

qual ela se dá ficam evidente no que se “vê” das atitudes do personagem e 

na sua relação com o mundo que os cerca.  

 

Christof 

Christof é o produtor, diretor, dono da corporação, criador do 

programa de televisão e responsável legal pela tutela de Truman. Todas as 

decisões tomadas no programa sobre a vida de Truman passam pela sua 

supervisão. Seu nome deriva do inglês “Christ of” semelhante à palavra 

Cristo, em português, e, do mesmo modo que o Deus na mitologia cristã 
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habita os céus, ele repousa numa lua/sol, em Seahaven, construída para 

abrigar a equipe de programa, onde controla e manipula a vida de Truman. 

Segundo Vander Casaqui, Christof “concebe um recorte da realidade de 

acordo com sua ideologia, com seus objetivos e com seus valores” (CASAQUI, 

p. 72). 

O controle exercido por Christof sobre a vida de Truman funciona de 

maneira indireta por meios de estratégias de retóricas - personagens, 

cartazes, propaganda, jornal, televisão e etc. Elas buscam manter Truman 

alienado da artificialidade do programa e, ao mesmo tempo, cultivar e 

manter o interesse dos espectadores na trama. Mesmo nunca tendo descido 

do seu pedestal na lua para desenvolver uma relação digna de ser chamada 

de fraternal, Christof nutre uma feição especial por Truman, semelhante à 

relação de pai e filho.  

 
 

 



 

80 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

 

 

 
Fonte: Show de Truman, 1998. 
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O plano em que Shylvia toca a tela ocorre minutos antes da de Christof 

acariciando o televisor. Esses planos retomam a passagem bíblica em que 

Tomé ao tocar as chagas de Jesus testifica de que aquele que está diante dele 

era o próprio Cristo. Quando relacionadas em um curto período de tempo, a 

sequência transmite a ideia de que tanto o afeto vivenciado por Shylvia, na 

realidade, como o de Christof, pela opacidade das imagens que chegam até 

ele e pelo controle sobre a vida de Truman, são reais e o toque nada mais é 

do que a reafirmação de seus recíprocos sentimentos. No primeiro caso, 

amoroso e, no segundo, fraterno. No entanto, ao final da sequência, a 

câmera volta para a Shylvia, enquanto a de Christof retoma a imagem do 

televisor, agora, com a visão do estúdio, ou seja, enquanto uma se volta para 

o real, para o físico, o outro se volta para o que lhe é artificial, a imagem 

fabricada.  

Após a colisão do barco, Truman anda em uma plataforma, construída 

ao redor do céu que circuncida a cidade, que após subir uma escada o leva 

para uma porta, em que em cima dela está escrito “exit”. Truman a abre a 

porta e, ao ver que ele estava preste a sair do set, Christof intervém e pede 

para Truman falar. Depois de perguntar quem era Christof e quem ele era, 

Truman vira as costas para sair definitivamente do programa e Christof mais 

uma vez tenta convencê-lo a ficar: “não há mais verdades lá fora que no 

mundo que eu criei para você; as mesmas mentiras, as mesmas ilusões... 

Mas no meu mundo, você não tem do que ter medo. Nem você se conhece 

tão bem quanto eu”.  

A comparação da vida real à fictícia equivale à opinião pessoal de 

Christof sobre o reality show, uma realidade construída para dar uma vida 

descente a Truman, longe dos perigos do mundo real. Realidade essa que 

Christof se envolveu e criou raízes, “acompanhei a sua vida toda. Vi quando 

você nasceu. Estava assistindo quando deu seu primeiro passo. E no seu 

primeiro dia na escola. O capítulo em que perdeu seu primeiro dente”. O 

discurso, proferido minutos antes de Truman entrar pela porta e despedir-

se definitivamente do programa, atesta o que a imagem em plano da 

televisão vem mostrar, de que as afeições de Christof pelo protagonista são 

tão reais quanto à da sua amante e o que muda é a percepção de que os 

personagens têm sobre a realidade do programa.  

 

Considerações finais 

As primeiras análises críticas de filmes, desenvolvidas na década de 

1960, pela academia francesa e estadunidense, invocavam conceitos, 

métodos e teorias oriundos da literatura para a compreensão da obra 

cinematográfica. Atualmente, a análise do filme se vê em um campo 
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diferenciado e com regras distintas a da literatura. A categoria do que se “vê” 

para saber o que pensa o personagem, sugerida por Jacques Aumont, abre 

possibilidade para diversos tipos da analises e intepretações para além do 

enredo, diálogo e jornada do herói.  

Nesse sentido, a análise fílmica fundamentada no enredo e na história 

do personagem principal, como é de costume, por não levar em conta as 

regras de linguagem e produção de sentido que envolve o objeto 

cinematográfico, tende a formular intepretações forçadas e enganosas que 

interpõe aos mecanismos que regem a linguagem cinematográfica. Como a 

de comparar o reality show, do filme, à realidade vivida pelos prisioneiros da 

caverna platônica. Sendo assim, a leitura da imagem pela imagem, sugerida 

por Vilem Flusser e demonstrada na análise dos planos, em que uma imagem 

pode remeter a outra, tem o poder de afirmar, reavaliar e dar novos 

significados as interpretações fílmicas e imagéticas, para além do enredo e 

diálogos. 

Em linhas gerais, a percepção da realidade dos personagens centrais 

do filme The Show Truman pode ser resumida da seguinte forma: Truman, 

exploratório, observa e colhe índices sobre a realidade que o cerca; Marlon, 

conformista, conhece a artificialidade que o rodeia, no entanto, prefere a 

artificialidade que lhe é oferecida a que outra forma de vida; Merly, 

inconformada, sofre na pele a artificialidade do programa; e Christof, 

alienado, acredita fielmente, para além dos interesses comerciais, de que a 

realidade criada para o seu programa seja a melhor para a vida de Truman e 

de que ele seja especial para o mesmo. 
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As relações de poder na obra cinematográfica Green Book 
 

Elisa Barbosa Leite da Freiria ESTEVÃO (Faculdade Pitágoras de Londrina)1 

Renata Aparecida FRIGERI (Faculdade Pitágoras de Londrina)2 
 

Resumo 

Esta pesquisa visa analisar as relações de poder presentes no filme Green 

Book – O Guia (Peter Farelly, 2018) por meio das discussões teóricas 

propostas por Michel Foucault (1979, 2005); para a decodificação da obra 

cinematográfica e sua análise, elegeu-se o esquema quaternário de Massimo 

Canevacci (1990). Ambientado em 1962, as relações de poder se dão em um 

contexto de racismo no Sul dos EUA, que mantinha práticas de segregação 

racial. A narrativa apresenta situações que evidenciam o contexto 

discriminatório, vetado somente em 1964 com a aprovação do Estatuto dos 

Direitos Civis. Deste modo Leandro Karnal et al. (2012) contribuirão para a 

compreensão do contexto histórico bem como a prática racista 

institucionalizada nos EUA. Com base nesse cenário, Foucault auxilia a 

entender as relações de poder de maneira ramificada, assim permitindo a 

inferência de que ambos os personagens estão no exercício de algum poder, 

numa rede relacional. Já o esquema de Canevacci contribui para averiguar a 

história do filme, analisando os papeis desenvolvidos por cada personagem 

nesse contexto histórico, político e social. 

 

Palavras-chave: Racismo, Relações de Poder, Green Book. 
 

Introdução 

Green Book – O Guia foi premiado como melhor filme pela academia 

do Oscar em fevereiro de 2019, além de ter sido indicado e vencido em 

outras categorias e premiações. Por este motivo, essa produção 

cinematográfica tem ganhado destaque, em meio a críticas e elogios. 

Entretanto, o filme gerou maior interesse por sua temática central 

(segregação racial nos anos 1960 nos Estados Unidos) e pela possibilidade 

de análise das relações de poder entre os personagens, tendo Foucault como 

                                         
1 Mestre em Ensino de Ciências e Educação Matemática pela Universidade Estadual de 

Londrina, aluna do curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da Faculdade 

Pitágoras de Londrina 
2 Doutora em Comunicação pela Universidade Estadual Paulista, orientadora e docente da 

Faculdade Pitágoras de Londrina no curso de Comunicação Social – Publicidade e 

Propaganda 
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referência principal, aplicando o esquema quaternário de Canevacci como 

metodologia para compreender a história contada. 

O enredo gira em torno dos personagens Donald (ou Don) Shirley e 

Tony Lip. O primeiro é um pianista negro que deseja realizar, com seu trio, 

uma turnê no sul dos Estados Unidos - uma região conhecidamente racista 

na década de 60. Para se prevenir contra qualquer ataque por conta da 

intolerância racial, ele contrata os serviços de motorista de Tony Vallelonga 

(ou Tony Lip), um ítalo-americano preconceituoso e impaciente, com 

experiência de segurança em boates. Para garantir que a viagem ocorresse 

com a devida precaução, a equipe da gravadora de Don Shirley entrega a 

Tony Lip um livro verde, que é um guia de hotéis e restaurantes que 

aceitavam a presença de negros. A partir dessa viagem, os dois personagens 

desenvolvem uma relação mais próxima. 

Diferentemente de outras produções que se propõem a contar a 

realidade do racismo nessa época, há nessa história um diferencial: o 

personagem negro não é submetido ao branco por qualquer tipo de vínculo 

empregatício, mas sim, o contrário.  

 

Contexto histórico do filme e fundamentação teórica 

Como já explicitado, o tema que guia a história é a segregação racial 

nos EUA. Porém, antes de discutirmos sobre a influência desta questão sobre 

os personagens, precisamos entender o contexto histórico e as motivações 

que geraram essa cultura nos Estados Unidos, e que até hoje nos dão indícios 

de um racismo enraizado, mesmo que não mais legitimado pelo estado. 

Cruz (2009) afirma que “o racismo e a discriminação atual contra os 

negros deve ter suas origens pesquisadas na necessidade de mão-de-obra 

farta e barata para a exploração do mundo novo.” Foucault (2005, p. 304) 

sustenta que racismo é “o meio de introduzir, afinal, (...) o corte entre o que 

deve viver e o que deve morrer.” O racismo, então, advém de uma noção 

muito antiga de superioridade e dominação de outras sociedades, 

estabelecendo uma relação de poder abusiva. Portanto, neste contexto de 

exploração de novos territórios, colonização e exploração de outros povos, é 

possível perceber que, desde a Antiguidade, “o etnocentrismo desenvolveu 

uma desconfiança contra o estrangeiro que, tecnicamente, poderia 

representar uma ameaça para a comunidade.” (CRUZ, 2009). Guimarães 

(1999) identifica que  
 

foi a adoção de uma visão equivocada da biologia humana, 

expressa pelo conceito de ‘raça’, que estabeleceu uma justificativa 

para a subordinação permanente de outros indivíduos e povos, 

temporariamente sujeitos pelas armas, pela conquista, pela 



 

86 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

destituição material e cultural, ou seja, pela pobreza. (GUIMARÃES, 

1999, p. 104) 

 

A Igreja Católica teve responsabilidade em validar essa ideia, por meio 

de declarações oficiais de líderes que afirmavam que “a própria ordem da 

natureza explica o fato de que alguns homens sejam livres e outros escravos” 

(CRUZ 2009). A escravidão e o racismo, então, se confundem e se misturam 

ao passo que, a “desumanização dos índios e dos negros se tornou 

necessária à legitimação da escravatura” (CRUZ, 2009). Dessa forma, por 

muito tempo, a igreja amenizou qualquer culpa resultante da dominação de 

povos estrangeiros, determinando que atitudes racistas e autoritárias contra 

negros eram aceitáveis.  

Segundo Azevedo (2003, p. 16), “nos Estados Unidos a escravidão 

terminou em 1865, transcorridas mais de três décadas de contínua 

campanha abolicionista, e após quatro anos de uma guerra civil que além de 

matar 600 mil pessoas, devastou uma boa parte da região sul”. Porém, 

apesar de a Proclamação de Emancipação de Abraham Lincoln ter ocorrido 

em 1863, a Suprema Corte demonstrou resistência em aderir a essa 

mudança, da mesma maneira que os estados do Sul também se mantiveram 

irredutíveis, já que até então pensavam que “negros eram e continuavam 

sendo considerados objetos e não sujeitos de direitos” (CRUZ, 2009). Por esse 

motivo, a União impôs o direito de igualdade e de sufrágio, uma vez que 

“interessava aos republicanos o voto dos negros emancipados” (CRUZ, 2009). 

Em contrapartida, algumas organizações como a Ku Klux Klan surgiram na 

época, a fim de manter os padrões racistas vigentes. 

Segundo Foucault (1995, p. 234), “para compreender o que são as 

relações de poder, talvez devêssemos investigar as formas de resistência e 

as tentativas de dissociar estas relações”. Dessa maneira, entendemos que a 

compreensão das relações de poder precisa considerar os movimentos de 

resistência a esse poder. Por isso, é necessário olhar não somente para a 

segregação racial (ainda autorizada pelo Estado na década de 60), mas 

também para o consequente movimento civil, fruto da necessidade de 

resistir a essa situação. Ao refletir sobre a influência institucional na 

manutenção de relações de poder abusivas, Foucault (2005) descreve o que 

ele chamou de racismo de Estado, que é:  
 

um racismo que uma sociedade vai exercer sobre ela mesma, sobre 

os seus próprios elementos, sobre os seus próprios produtos; um 

racismo interno, o da purificação permanente, que será uma das 

dimensões fundamentais da normalização social. (FOUCAULT, 

2005, p.73) 
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Em 1955, Rosa Parks, uma costureira negra de Montgomery, recusou 

se levantar do assento que ocupava em um ônibus para que um passageiro 

branco sentasse nele. Ela foi presa, o que gerou revolta entre os negros 

daquela região. Martin Luther King, um pastor da região, resolveu organizar 

uma série de boicotes pacíficos a empresas e manifestações de 

desobediência civil ao Estado, que permitia a segregação (CRUZ, 2009). De 

acordo com Karnal et al. (2012),  

 
As mobilizações atingiram seu ápice em 1963: de junho a agosto, o 

Departamento de Justiça documentou mais de 1.412 manifestações 

distintas; em uma semana de junho, mais de 15 mil americanos 

foram presos por conta de protestos em 186 cidades. Em agosto de 

1963, uma passeata conhecida como Marcha de Washington trouxe 

até a capital 200 mil manifestantes para ouvir Luther King em seu 

famoso discurso Eu tenho um sonho. (KARNAL et al., 2012, p. 244) 

 

Apenas no ano de 1964 houve a aprovação do Estatuto dos Direitos 

Civis, que permitiu que negros ocupassem o mesmo espaço que brancos em 

parques, praias, restaurantes, auditórios, entre outros. 

Foucault (1995, p. 232) entende que é preciso estudar as relações de 

poder, porque “enquanto o sujeito é colocado em relações de produção e de 

significação, é igualmente colocado em relações de poder muito complexas”. 

Ou seja, as relações de poder são naturais ao ser humano. Entretanto, ao 

falarmos sobre poder, não o compreendemos como algo pertencente a uma 

pessoa só ou preso nas mãos de uma instituição. Tal como Foucault (1979), 

entendemos poder como relação. Na tentativa de traduzir essa ideia, 

Albuquerque (1995) defende que: 
 

Trata-se de uma concepção totalmente revolucionária do poder 

que, embora seja coerente com uma parte significativa da tradição 

do pensamento político ocidental (...) rompe não apenas com as 

características habitualmente atribuídas ao poder, seus efeitos e 

modos de funcionamento, mas essencialmente com a maneira 

como concebemos sua natureza. (ALBUQUERQUE, 1995, p. 106) 

 

Ao se debruçar sobre um aprofundamento de compreensão das 

relações de poder, Foucault (1979, p. 182) quer “captar o poder em suas 

extremidades, em suas últimas ramificações, lá onde se torna capilar, captar 

o poder nas suas formas e instituições mais regionais e locais”, e não nas 

mãos de um soberano. Então, mesmo que imaginemos as atrocidades 
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causadas por uma segregação racial institucionalizada, precisamos nos ater 

às relações de poder, multilaterais, de imposição e resistência, de brancos e 

negros. De acordo com Foucault (1979, 183-184), “o indivíduo é o efeito do 

poder e, simultaneamente, ou pelo próprio fato de ser um efeito, é seu 

centro de transmissão. O poder passa através do indivíduo que ele 

constituiu”. Somos transmissores, receptores e coparticipantes de relações 

de poder diversas, e isto não deve emanar qualquer tipo de julgamento. As 

relações de poder não são obrigatoriamente ruins. Elas apenas existem de 

todos os lados e precisam ser compreendidas. 

Por esse motivo, não faz sentido uma análise do filme Green Book 

baseada apenas na imposição de regras de segregação racial ao personagem 

Don Shirley, porque este, tal qual Tony Lip, faz parte dessa rede emaranhada 

de relações de poder, recebendo, exercendo e resistindo a algum poder. 
 

História do filme e metodologia 

Green Book – O Guia está classificado em alguns sites especializados 

em cinema como drama, e em outros como comédia dramática. Trata-se de 

um longa-metragem de 130 minutos de duração, com narrativa baseada em 

fatos reais (e, aqui, não pretendemos entrar na polêmica da veracidade dos 

mesmos).  

Como já explicitado anteriormente, a trama fala sobre a amizade entre 

Tony Lip e Don Shirley, desenvolvida quando ambos viajam ao sul dos 

Estados Unidos para uma turnê com o trio musical (piano, violoncelo e baixo 

acústico) do qual participa Don Shirley. Os outros dois integrantes do trio são 

brancos e viajam em outro carro, enquanto Tony Lip e Don Shirley viajam 

sozinhos, sob as informações do Green Book, o guia para viajantes negros, 

contendo informações de hotéis e restaurantes seguros, favoráveis à 

presença de pessoas negras nos estados do Sul. 

A trama tem como personagem principal Tony Lip, cuja vida pessoal é 

retratada desde os minutos iniciais de filme, que o revelam como segurança 

da boate Copacabana, em Nova York. Ali ele aparta brigas, recepciona 

clientes, entre outras atividades. A partir do momento em que a boate é 

fechada para reforma, Tony é obrigado a encontrar outras ocupações que 

gerem dinheiro suficiente para sustentar sua família, formada por sua 

mulher Dolores e seus dois filhos. O enredo se desdobra e demostra que 

Tony Vallelonga possui uma índole duvidosa, pois aplica pequenos golpes 

para conseguir dinheiro ou algum tipo de vantagem. As primeiras cenas do 

filme também caracterizam o personagem como racista, vindo de uma 

família de origem italiana, também xenófobo. Isso fica evidente quando Tony 
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Pater 

Filius Diabolus 

Spiritu
s 

joga no lixo dois copos utilizados por trabalhadores negros em sua casa, 

além de falas de sua família que expressam essa noção. 

O filme apresenta o personagem Don Shirley a partir da entrevista de 

emprego para o cargo de motorista e segurança da turnê, vaga que Tony 

descobriu por meio de um conhecido. Primeiramente Tony pensa que Don 

Shirley é médico, por lhe chamarem de doutor Shirley. A decoração da casa 

do pianista já pressupõe seu alto poder aquisitivo. 

Ao propor que o segurança não apenas cuide do trajeto da viagem e 

de possíveis problemas decorrentes da segregação racial, mas também de 

outras coisas, como roupa passada, lustre de sapatos, entre outros serviços 

de assistência ao pianista, Tony Vallelonga se nega a ocupar a vaga. 

Entretanto, depois de negociar o preço e as condições de trabalho, e da 

permissão de Dolores para viajar por 8 semanas, Tony Lip parte em viagem 

com Don Shirley rumo ao sul dos Estados Unidos. A partir do momento em 

que os dois personagens se conhecem, é legítimo estabelecer análise que 

aprofunde as discussões a respeito das relações de poder. 

A principal ferramenta que nos permitirá analisar as narrativas 

contidas e construídas no filme será o Esquema Quaternário de Canevacci. 

O autor se utiliza do rito cristão da missa para fazer analogias que permitem 

compreender a trama em histórias produzidas pelo cinema, a função de cada 

personagem e variável que contribui para a construção do argumento 

fundante do enredo. Com base, então, em figuras bíblicas, o autor assim 

classifica os personagens e situações: Pater, Filius, Spiritus e Diabolus; estes se 

organizam graficamente da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Esquema reproduzido como referência de Canevacci (1990) 

 

Segundo Canevacci (1990, p. 57), o Pater pode ser interpretado como 

a origem das coisas, o poder e também a “determinação histórico-social do 

ser”. Para Camargo e Mendonça (2016, p. 165), o Pater é o elemento que dá 

início à narrativa, sendo então compreendido como analogia ao Deus-Pai, o 

formador de tudo, o Alfa e o Ômega, o alvo do objetivo da existência humana. 
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Já o Filius faz referência ao Deus-Filho, Jesus Cristo, herói, “individualidade 

positiva” (CANEVACCI, 1990, p. 57), que objetiva tornar-se Pater, e para isso, 

enfrenta provas e provações, num ambiente de constante movimento, 

sofrendo a paixão e, dessa maneira, estabelecendo a ordem, a paz e o bem. 

Canevacci faz uso do arquétipo do Diabolus, de características próximas ao 

anti-herói bíblico, que atrapalha a chegada ao objetivo final, que se relaciona 

tanto com o prazer quanto com a morte, e que é, por origem, o antagonista 

rebelde, de “individualidade negativa” (CANEVACCI, 1990, p. 58). Por fim, o 

autor utiliza a personificação do Spiritus para dar voz a um possível elemento 

feminino ou que se identifique como “a negação da negação” (CANEVACCI, 

1990, p. 58), sendo então, sob a ótica cristã, a figura do Espírito Santo, que 

permeia a existência tanto do Filius quanto do Diabolus. De acordo com 

Frigeri (2018, p.161), o Spiritus essencialmente tem a missão de auxiliar o 

Filius a chegar ao Pater, porém, “sua origem histérica pode deixá-lo seduzir-

se pelo Diabolus”. 

A explicação do autor para a utilização dessas figuras bíblicas, 

presentes nos ritos cristãos, se dá no fato de que neles somos colocados 

entre o sagrado e o profano, sendo que “o enredo da missa é fixo, os 

personagens são sempre os mesmos, resumíveis num cânone” (CANEVACCI, 

1990, p. 47). Além disso, para Canevacci (1990, p. 52) “o rito da missa 

funcionou como protótipo do cinema em si e para si”. Desse modo, 

considera-se “de importância central (...) o conflito entre o Bem e o Mal, que 

passa do pensamento simbólico-religioso – com um maniqueísmo ainda 

mais absoluto – para o cinema”. 

A partir das leituras sobre Foucault e os conceitos concernentes às 

relações de poder, as cenas para análise foram escolhidas a partir dos modos 

pelos quais o autor descreveu as diversas e possíveis expressões de poder. 
 

 Análise 

O processo analítico a seguir leva em consideração mais do que os 

simples eventos representados no filme, mas suas oportunas costuras com 

as teorias de Foucault sobre poder. Por isso, as descrições das cenas, 

juntamente com as discussões teóricas feitas com base nos conceitos de 

Foucault, estão organizadas por temática, e não por ordem de aparição no 

enredo. 

O filme traz características ao personagem Don Shirley que o 

conferem uma posição social elevada, culturalmente e financeiramente. A 

entrevista para a ocupação da vaga de motorista da turnê de shows 

evidencia esse aspecto. Enquanto o personagem Tony Lip se surpreende 

com as instalações da casa de Don Shirley, este aparece em trajes, 
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aparentemente de inspiração africana, com muitas correntes douradas e 

senta-se em uma cadeira posicionada em cima de um tablado de madeira, 

assemelhando-se a um trono. Essa cena demonstra uma relação de poder 

assimétrica, por conta da diferença de poder aquisitivo. Contudo, embora 

Don Shirley, no exercício do poder de contratar um serviço, pudesse 

estabelecer regras, valores e condições para o serviço proposto, Tony Lip os 

negociou para aceitar a vaga. Mesmo precisando do dinheiro proposto, Tony 

sabia que uma viagem ao Sul do país seria arriscada em muitos sentidos para 

Don Shirley, e ele tinha o porte físico e a experiência necessários para manter 

a segurança. Por esta razão, embora assimétrica, a relação de poder se 

mostra ativa nos dois sentidos: Don Shirley estabeleceu regras por meio de 

seu poder aquisitivo e Tony Lip barganhou por meio de seu poder de 

negociação, levando em conta quanto gostaria de receber e os serviços a 

serem realizados. Foucault cita o poder aquisitivo e os processos econômicos 

como fatores importantes no exercício do poder, relacionando-os aos meios 

de dominação por mecanismos disciplinares (FOUCAULT, 2005). Mesmo 

compreendendo que a posse de capital não é fator isolado para a dominação 

de uma classe social sobre outra, Foucault (2005) a define como uma relação 

de poder importante dentro de um emaranhado de outras, também 

relevantes. 
 

 
Entrevista para a vaga de motorista. Fonte: reprodução do filme. 

 

Foucault (1979, p. 148) estabelece o saber como um efeito positivo das 

relações de poder, ao afirmar que: “se ele [o poder] é forte, é porque produz 

efeitos positivos ao nível do desejo − como se começa a conhecer − e também 

ao nível do saber. O poder, longe de impedir o saber, o produz.” Algumas 

cenas de Green Book demonstram essa premissa idealizada por Foucault 

(1979). Nas relações de poder estabelecidas entre os personagens, podemos 
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perceber uma construção do saber de ambos. O filme relata que Don Shirley 

tem doutorado em Psicologia, Música e Artes Litúrgicas. O conhecimento 

acumulado desse personagem emerge em muitos momentos: na fala, nos 

discursos assumidos, nas tentativas de ensinar Tony Lip a escrever cartas 

mais bonitas para sua mulher ou na sugestão de que Tony adotasse um 

vocabulário mais rebuscado. Já Tony apresenta um saber cultural sobre 

música negra americana e costumes que Shirley não tem, por não se 

identificar com o popular simbólico do negro americano da década de 1960. 

Portanto, ambos também se relacionam em saberes, numa troca de 

conhecimentos que geram e emitem algum poder. Sobre a relação entre 

saber e poder, Foucault (1979) afirma:  
 

Se o poder fosse somente repressivo, se não fizesse outra coisa a 

não ser dizer não você acredita que seria obedecido? O que faz com 

que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele 

não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato permeia, 

produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. 

Deve−se considerá−lo como uma rede produtiva que atravessa 

todo o corpo social muito mais do que uma instância negativa que 

tem por função reprimir. (FOUCAULT, 1979, p. 08) 

 

É perceptível que os saberes de um personagem se tornam úteis para 

o outro em algum momento, e vice-versa. Desse modo, é possível afirmar 

que o vínculo estabelecido entre os dois não se baseia apenas numa relação 

de poder assimétrica, regida pelo capital ou pela necessidade de segurança, 

mas também tem como efeito a produção do saber, e este, por sua vez, 

fortalece e solidifica as relações de poder estabelecidas. 
 

 
Don Shirley auxiliando na escrita de cartas. Fonte: reprodução do filme. 
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Além disso, o saber musical construído por Don Shirley num nível 

elevado de conhecimento técnico em piano faz com que ele seja aceito em 

ambientes nos quais ele só poderia permanecer como empregado. Por isso, 

o saber neste caso também funciona como resistência ao poder do racismo 

de Estado. Porém, este saber apresenta limites notórios como exercício de 

poder. O personagem era aceito sob certas circunstâncias, mas não sob 

outras. Apesar da aparência de aceitação por seu conhecimento técnico, Don 

Shirley é impedido de usar banheiros reservados aos brancos, de jantar no 

restaurante do hotel no qual se apresentaria, de experimentar e comprar 

roupas em lojas, de ir a bares, sem qualquer constrangimento por parte 

daqueles que escolhiam cumprir com essa exclusão. Desse modo, o saber 

atua no filme como resistência, mas também atende ao desejo de cultura das 

pessoas brancas que assistiam aos shows. Don Shirley servia para tocar 

piano, mas não para conviver nos mesmos ambientes e usar os mesmos 

espaços. Karnal et al. (2012) explicitam que a música foi ferramenta 

fundamental para o começo da aceitação de negros em ambientes 

majoritariamente brancos.  
 

Roqueiros brancos, como Elvis Presley, Buddy Holly e Bill Haley, 

bem como músicos negros, como Chuck Berry, Little Richard e B. B. 

King, passaram a ser os ícones da “geração do baby boom”, o grande 

magote de jovens nascidos durante e logo depois da Segunda 

Guerra Mundial. A atração de muitos brancos pela música de raiz 

afro-americana propiciou um rompimento parcial com construções 

contemporâneas de diferença racial, influenciando as lutas políticas 

para inclusão social dos anos 1960 e 1970. (KARNAL et al., 2012, p. 

234) 

 

 
Don Shirley com seu trio tocando para brancos. Fonte: reprodução do filme. 
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Apesar de a música popular ter sido instrumento para que negros 

ocupassem mais espaços, o personagem de Don Shirley diz não ter a 

pretensão de se inserir no rótulo de músico popular, com estereótipos que 

não lhe cabem, mas lutou para que sua formação clássica fosse levada a 

sério. Dessa maneira, Don Shirley ocupa espaços ainda menos convidativos 

a um negro, mais elitizados e embranquecidos. A partir da interpretação de 

conceitos formulados por Foucault, Candiotto e D’Espíndula (2012) se 

aprofundam na noção de racismo político, quando dizem que: 
 

O racismo político opera, ainda, ao modo de uma relação guerreira 

pela qual, para que alguém viva, é preciso que outro morra. Mais 

que guerreira, essa relação se mostra eugenista, na medida em que 

a morte do outro – da raça inferior, do degenerado, do anormal – 

tende a deixar a vida mais sadia e mais pura. (CANDIOTTO, D’ 

ESPÍNDULA, 2012, p. 33) 

 

Sobre a ideia de racismo político, com esse caráter eugenista, 

podemos perceber que o tratamento do indivíduo negro americano se dá 

nesses termos. Tratá-lo respeitosamente torna-se um favor, não uma 

obrigação, já que o próprio Estado institucionaliza a prática de maltratar 

pessoas negras sob quaisquer circunstâncias, fisicamente, psicologicamente, 

por proibições e regras. Ante esse ponto de vista, observamos 3 cenas que 

representam essa noção histórica do racismo político e do tratamento 

repressivo institucionalizado pelo Estado, colocado em prática pela polícia. 

O desejo de morte do que se considerava anormal, degenerado 

também se aplicava aos homossexuais/bissexuais. De acordo Ferraz (2015), 

os movimentos para defender direitos civis de pessoas com outras 

orientações sexuais que fugissem da heteronormatividade foram iniciados 

nos Estados na década de 50, mas se solidificaram no final dos anos 60, com 

o Movimento de Liberação Gay. Entretanto, essa tem sido uma causa que 

enfrenta, desde então, alguns avanços e muitos retrocessos, como nos anos 

80, diante de movimentos religiosos de defesa dos ditos valores cristãos, que 

posicionavam radicalmente contra essa luta (KARNAL et al., 2012).  

Apesar de a orientação sexual de Don Shirley não estar exposta de 

maneira definida, o filme possui uma cena que representa a realidade da 

época em relação ao assunto. Em uma noite após apresentação do trio 

musical do qual Shirley faz parte, Tony Lip, no quarto do hotel em que estava 

hospedado, é chamado a comparecer no YMCA (Associação Cristã de Moços), 

para resgatar Don Shirley. Ao chegar lá, ele lhe encontra nu, algemado, 

machucado, sentado no chão ao lado de outro homem, também nu e 

algemado, sob a vigilância de dois policiais. Estes ameaçam levá-lo às 
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autoridades disciplinares, sob a acusação de ter sido pego pelo gerente com 

o outro homem. Tony Lip tenta convencer os policiais a não levarem Don 

Shirley, com o argumento de que no dia seguinte eles iriam embora, e usa o 

dinheiro dado por Shirley destinado a despesas para subornar os policiais (o 

que ele chamou de doação para a força policial). Por consequência, Shirley é 

liberado. Contudo, ele demonstra sua oposição ao que Tony fez, alegando 

que ele premiou os policiais apesar de o terem tratado de maneira 

desrespeitosa. Porém, novamente é notória a influência do capital na 

regulação das relações de poder, mesmo numa ferramenta de poder do 

Estado, que é a força policial. Por isso, apesar de Tony ter usado de 

argumentação para o suborno dos oficiais, o poder aquisitivo de Don Shirley 

foi o fator que permitiu sua própria soltura. 

A respeito do poder disciplinar exercido pelos policiais nesta cena, 

podemos resgatar o que Foucault (1979) explicita em sua obra, descrevendo 

a prática de internamento dos homossexuais nos anos 1870, quando 

psiquiatras começaram a estudar a homossexualidade como objeto de 

análise e com o intuito de curar aqueles acometidos por tal degeneração, de 

acordo com seu entendimento errôneo sobre o assunto. Homossexuais 

eram tratados como libertinos, delinquentes, doentes do instinto sexual e, 

por este motivo, precisavam ser governados, punidos, disciplinados, curados 

de suas perversões (FOUCAULT, 1979). Dessa maneira, podemos enxergar 

um biopoder, o controle do corpo, exercido pelo Estado sobre o personagem 

Don Shirley. A respeito do biopoder, Candiotto e D’Espíndula (2012) 

explicitam: 
 

Os corpos, ao mesmo tempo objetos e alvos do poder, são então 

submetidos, utilizados, transformados e aperfeiçoados. Desse 

modo, surge uma forma de adestramento dos corpos. Em vista 

disso há um trabalho detalhado, uma coerção sem folga, um objeto 

de controle tal qual uma máquina, investindo-se na eficácia de 

movimentos, na economia de gestos permitindo um controle 

minucioso das operações do corpo (CANDIOTTO, D’ ESPÍNDULA, 

2012, p. 29) 
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Don Shirley no YMCA. Fonte: reprodução do filme. 

 

Em outra cena, os personagens são levados à delegacia e presos, em 

meio a um dos deslocamentos entre cidades para a realização dos shows da 

turnê. Os policiais alegaram que Don Shirley não poderia estar em 

deslocamento depois que o sol se pusesse, e, após uma discussão a respeito 

da viagem e dos motivos pelos quais Tony Lip era o motorista de Shirley, um 

dos policiais disse que Tony era metade negro, e ele, ofendido, deu um soco 

no policial. Os personagens foram presos na delegacia e Don Shirley 

argumenta que possui o direito a uma ligação. Ele, então, liga para Robert 

Kennedy, procurador-geral dos Estados Unidos, que entrou em contato com 

o governador, que ordenou que ambos fossem liberados da delegacia. É 

perceptível, numa interpretação específica da cena, tomando-se por 

consideração as relações de poder, que este se constitui por instâncias, 

superiores e inferiores. Sobre esse assunto, Foucault (1979) afirma: 
 

“Dominar”, “dirigir”, “governar”, “grupo no poder”, “aparelho de 

Estado”, etc, é todo um conjunto de noções que exige análise. Além 

disso, seria necessário saber até onde se exerce o poder, através de 

que revezamentos e até que instâncias, frequentemente ínfimas, de 

controle, de vigilância, de proibições, de coerções. Onde há poder, 

ele se exerce. Ninguém é, propriamente falando, seu titular; e, no 

entanto, ele sempre se exerce em determinada direção, com uns de 

um lado e outros do outro. (FOUCAULT, 1979, p. 75). 
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Don Shirley e Tony Lip presos. Fonte: reprodução do filme. 

 

A polícia, como instância de poder, exerce um poder disciplinar sobre 

os indivíduos, na regulação de direitos e costumes, e isso ocorre de maneira 

constante, sob frequente vigilância. Foucault (1979) se aprofundou nesse 

conceito, revelando que: 
 

A disciplina é uma técnica de poder que implica uma vigilância 

perpétua e constante dos indivíduos. Não basta olhá−los às vezes 

ou ver se o que fizeram é conforme a regra. É preciso vigiá−los 

durante todo o tempo da atividade e submetê−los a uma perpétua 

pirâmide de olhares (FOUCAULT, 1979, p.106) 

 

Ainda a respeito da atuação policial e seu exercício de poder, depois 

do último show da turnê, os personagens estão em viagem de volta à Nova 

York, e são novamente parados por um policial na estrada. Pelo histórico de 

cenas criado anteriormente, é perceptível o receio dos personagens à 

abordagem policial. Porém, como possível forma de amenização dos 

estereótipos desenvolvidos ao longo do enredo, o filme apresenta uma 

virada comportamental, e o policial (branco) os ajuda a trocar o pneu do 

carro. Ambos os personagens demonstram gratidão e alívio por isso. 

Entre outras análises, o filme também expressa a ligação do exercício 

do poder ao medo. Tony Lip, em dados momentos, usa do medo da perda 

da vida para exercer poder, ao ameaçar sacar uma arma para defender Don 

Shirley em um bar, no qual estava sendo espancado por homens brancos, e 

também ao devidamente utilizar a arma, com tiros pra cima, a fim de 

espantar prováveis ladrões que se escondiam atrás do carro que ele e Shirley 

utilizavam. Sobre o medo e o exercício do poder, Foucault (2005), salienta: 
 

Não é, pois, a derrota que fundamenta uma sociedade de 

dominação, de escravidão, de servidão, de uma maneira brutal e 
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fora do direito, mas o que se passou nessa derrota, depois mesmo 

da batalha, depois mesmo da derrota, e de certa maneira 

independentemente dela: é algo que é o medo, a renúncia ao medo, 

a renúncia aos riscos da vida. É isso que faz entrar na ordem da 

soberania e num regime jurídico que é o do poder absoluto. A 

vontade de preferir a vida à morte: e isso que vai fundamentar a 

soberania. (FOUCAULT, 2005, p. 109-110) 

 

 
Tiros para o alto na saída do bar. Fonte: reprodução do filme. 

 

A obra cinematográfica em questão traz cenas que, misturando fatos 

reais com ficção, demonstram situações que nos ajudam a compreender o 

contexto histórico da época e as relações de poder, estudadas por Foucault 

(1979, 2005). Levando em consideração essa característica, Frigeri (2018) 

afirma a importância de se considerar um filme como expressão de contexto 

histórico e da realidade, independentemente de sua classificação como 

ficção. Assim, 
 

O produto audiovisual, caracterizado pela união do som e da 

imagem em movimento, em geral e equivocadamente reduzido e 

dividido entre filmes de ficção e de documentário, mas as fronteiras 

entre essas duas categorias nem sempre são precisas e 

identificáveis, pois em alguns momentos elas dialogam e interagem 

(FRIGERI, 2018, p. 157) 

 

Considerando essa perspectiva, Nichols (2009) afirma:  
 

Todo filme é um documentário. Mesmo a mais extravagante das 

ficções evidencia a cultura que a produziu e reproduz a aparência 

das pessoas que fazem parte dela. Na verdade, poderíamos dizer 

que existem dois tipos de filme: (1) documentários de satisfação de 

desejos e (2) documentários de representação social. Cada tipo 
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Justiça racial 

Don 
Shirley 

Sociedade racista  

do Sul dos EUA 

Tony Lip 

conta uma história, mas essas histórias, ou narrativas, são de 

espécies diferentes. (NICHOLS, 2009, p.26) 

 

Perante a definição de Nichols, conseguimos enxergar em Green Book 

– O Guia elementos das duas descrições, porque ele tanto é baseado em 

fatos reais, como apresenta elementos de ficção; é uma obra tanto de 

satisfação e de representação social. E, embora o filme apresente 

personagens reais com aspectos de uma história real, ele também retrata 

arquétipos, que segundo Canevacci (1990, p. 37) são “uma forma 

determinada do espírito, cujas imagens pertencem ao território do 

inconsciente coletivo, do sonho, de onde foram recolhidas e modeladas pelo 

mito”. Existe nele uma luta entre o Bem e o Mal, que fica explícita a cada cena 

em que Don Shirley é colocado em relações de poder assimétricas com 

outros indivíduos, situações e instituições de Estado, num contexto histórico 

de segregação racial dos anos 1960. Espera-se a redenção, o triunfo, a 

elevação do personagem ao seu devido lugar de merecimento, por todas os 

enfrentamentos pelos quais passou. 

Como explicitado anteriormente, Canevacci (1990) utiliza o ritual 

religioso, com seus personagens, para a análise fílmica. Desse modo, espera-

se que, tal como o Cristo que triunfa sobre a morte e o poder do inferno, o 

Bem tenha um embate com o Mal e saia vitorioso dele. 

 Ponderando as possibilidades de análise a partir do Esquema 

Quaternário de Canevacci (1990) e das interpretações construídas sobre a 

obra cinematográfica em questão, desenvolvemos a seguinte organização 

esquemática: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Esquema idealizado pela autora, a partir das referências de Canevacci (1990) 

 

O autor estabelece que o Pater é o início de tudo, o objetivo e motivação 

do enfrentamento. Green Book demonstra que a temática da justiça racial 
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permeia todos os conflitos presentes, sendo o desejo e a causa das situações 

problemáticas que se apresentam no enredo. Espera-se que a justiça racial 

seja estabelecida, para que o Filius triunfe. Dessa maneira, como herói, Don 

Shirley representa o elemento positivo que, em movimento, passando por 

paixões e provações, demonstrando seu valor, com o deseja de inaugurar 

uma era de ordem e paz. Por isso, esse personagem cabe ao papel de Filius. 

Já sua oposição, o Diabolus, é representada pela cultura de segregação racial 

dos Estados do Sul dos Estados Unidos, personificada nos indivíduos brancos 

que, assim como satanás, pretendem prejudicar o Filius, colocando 

obstáculos em seu caminho até o Pater. Por fim, a reprodução do Spiritus 

pode ser encontrada no personagem Tony Lip, que em certos momentos se 

relaciona com os aspectos segregacionistas e racistas dos indivíduos do Sul, 

e em outros se coloca ao dispor do Filius na busca por uma justiça racial. 
 

Considerações finais 

A obra cinematográfica Green Book – O Guia apresenta possibilidades 

de interpretação e análise ricas, tanto sobre o contexto histórico como 

também sobre as relações de poder, que se apresentam ramificadas, mesmo 

que assimétricas em muitos momentos.  

Observamos os conceitos descritos por Foucault (1979, 2005) em todo 

o filme, como a relação entre saber e poder, além de classificações mais 

específicas, como o biopoder e o poder disciplinar no contexto de racismo 

político e de Estado, institucionalizados por uma realidade segregacionista 

nos anos 60 na região Sul dos Estados Unidos.  

O uso da metodologia idealizada por Canevacci (1990) se mostrou 

adequado, uma vez que explicitou os papeis desenvolvidos por cada 

personagem, o que enriquece a análise teórica das relações de poder. 

Apesar das críticas variadas, o filme pode ser utilizado para repensar 

as relações mediadas pela questão racial, tanto no contexto americano como 

em outros. Dessa forma, é admissível pensar uma análise crítica das atitudes 

e costumes da sociedade como um todo frente aos indivíduos negros, que 

mesmo hoje, passadas décadas do contexto histórico descrito, ainda são 

submetidos a tratamentos repressivos e abusivos, sem qualquer justifica 

plausível para tal. 
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A Estrada 47: a representação da imagem dos ex-

combatentes da Força Expedicionária Brasileira 

 
Giovana Ferreira de FARIA (Universidade Estadual de Londrina)1 

Luiz Filipe Oliveira TOSTA2 

 
Resumo. Lançado em 2015 e dirigido pelo cineasta Vicente Ferraz, a película 

A Estrada 47 é um dos poucos filmes ficcionais que abordam a atuação 

brasileira na Segunda Guerra Mundial. O enredo narra a trajetória do 7º 

Pelotão de Engenharia da Primeira Divisão Brasileira, encarregado de 

detectar e desmontar minas na região norte da Itália. Com a possibilidade de 

desarmar a Estrada 47 e liberar caminho para outras tropas Aliadas, 

Guimarães (Daniel Oliveira) um dos principais personagens da trama, 

compartilha com o espectador dores, medos e tensões vividas com seus 

companheiros do front. Como objeto de análise, tencionamos verificar a 

narrativa fílmica construída pelo cineasta, buscando identificar como o 

diretor representa a imagem dos soldados da FEB no longa-metragem. Para 

isto, utilizamos indicações teórico-metodológicas de análise cinematográfica. 

Concluímos que Ferraz evidencia dois lados do combatente: um mais 

humano, que está exposto a emoções intensas. E outro, que se endurece 

diante da perda dos companheiros e inimigos, e que age, mesmo diante da 

possibilidade da morte.  

 

Palavras-chaves: Cinema, Força Expedicionária Brasileira, Campanha da 

Itália.  

 

INTRODUÇÃO  
 

“Fomos parar do outro lado do mundo para dar o que temos de 

mais caro e ninguém quer perder. Nem sei por que fazemos parte 

disso”. 

Guimarães (FERRAZ, 2015). 

 

                                         
1 Mestranda em História Social pelo Programa de Pós-Graduação em História Social (PPGHS) 

da Universidade Estadual de Londrina (UEL), graduada em História pela mesma instituição e 

bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). E-mail: 

giovana_ferreira001@hotmail.com   
2 Graduado em História pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). E-mail: 

luizkesh@live.co.uk 
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Julho de 1944, a vanguarda de aproximadamente 25 mil integrantes da 

Força Expedicionária Brasileira, a FEB, embarcava para combater na Itália, país 

aliado da Alemanha Nazista. Os soldados brasileiros instalaram-se na chamada 

Linha Gótica – como foi denominada a série de linhas da defesa alemã no 

território italiano. Lutando ao lado das forças Aliadas, especialmente dos Estados 

Unidos, o envio desta Força Expedicionária ocorreu dois anos após a declaração 

formal de guerra contra as potências europeias do Eixo, impulsionada pelo 

ataque à navios mercantes brasileiros por parte da marinha alemã e italiana, 

resultando na morte de quase mil cidadãos. 

A participação brasileira ao lado dos Aliados só foi se delineando após o 

ataque japonês a base americana de Pearl Harbor, no Havaí. A partir deste 

evento, o Brasil rompe relações diplomáticas com o Japão e em seguida com 

Itália e Alemanha. Em retaliação, a marinha mercante brasileira foi atacada por 

submarinos do Eixo. Durante os primeiros anos do conflito o país buscou manter 

uma frágil política de neutralidade, que vez ou outra chegou a pender para o lado 

germânico. Em 1939, o cenário político nacional não configurava uma 

democracia, estando sob o regime do Estado Novo, golpe dado por Getúlio 

Vargas com o pretexto de livrar o país do comunismo. Contraditoriamente, tanto 

o anticomunismo quanto a carência de democracia, características dos regimes 

fascistas europeus, aproximavam mais o Brasil destes últimos do que das 

potências Aliadas (GONDIM, 2013, p. 16-18). 

Mesmo após declarar guerra às potências do Eixo, o Brasil não tinha 

condições de mandar tropas para o Velho Mundo de imediato. A partir da década 

1920, o Brasil contou com o auxílio de uma missão francesa, no intuito de 

organizar suas instituições relacionadas à defesa. Nesse sentido, toda a doutrina 

militar do Exército brasileiro era advinda da França, o equipamento era em suma 

francês, sucateado da Guerra de 1914, bem como a organização militar. A FEB 

precisou ser reequipada com material norte-americano, com uniformes 

adequados ao clima europeu, armas cujo treinamento foi feito apenas na Itália, 

até mesmo a doutrina militar e o ordenamento da divisão seguiu o modelo 

americano (GONDIM, 2004, p. 28).  
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É nesta conjuntura que se baseia A Estrada 47, dirigido pelo cineasta 

carioca Vicente Ferraz.  O longa acompanha quatro soldados brasileiros que 

após se desesperarem e abandonarem suas posições em uma missão 

malsucedida, decidem liberar a estrada que dá nome ao filme, temendo serem 

expulsos por deserção. O caminho está minado e os americanos, que já 

perderam dois blindados na tentativa de liberá-lo, abandonam o local e deixam 

uma vila italiana próxima (e os partigianos3 que nela se encontram) à mercê do 

inimigo germânico. Na empreitada, entram em cena mais três personagens 

centrais: um jornalista prestes a ser mandado de volta ao Brasil por não obedecer 

às regras da censura, um desertor italiano que perdera parte da família graças 

aos alemães e, por fim, um soldado alemão, gravemente ferido após combate 

contra os brasileiros.  

De acordo com Ferraz, em entrevista concedida a Alex Stedman (2013), 

A Estrada 47 é menos um filme de guerra e mais um filme sobre relações 

humanas, discutindo sobre o que as pessoas podem fazer em uma situação 

limitada. Estes aspectos se confirmam a todo momento no filme, seja na 

narração melancólica de alguns personagens ou no grande afeto que um dos 

praças cria pelo prisioneiro alemão, acompanhando o grupo de brasileiros 

durante parte da película. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é analisar 

como o diretor constrói a imagem deste soldado brasileiro na referida obra, 

através do uso da metodologia competente.  

Como discussões esperadas, pretende-se mostrar que Ferraz não centra 

o filme sobre um personagem ou evento específico e nem tenta engrandecer ou 

rebaixar a participação Brasileira na Segunda Guerra Mundial.  Todos os 

personagens dizem algo sobre a Força Expedicionária Brasileira, suas 

dificuldades, deficiências e seu esforço, às vezes ofuscado pela participação de 

outros países Aliados na campanha italiana, ou até mesmo esquecidos pelos 

brasileiros em período contemporâneo.  

 

O CINEMA ENQUANTO FONTE HISTÓRICA  

                                         
3 Membros de grupos da resistência italiana, contrários à dominação nazi-fascista no 

território. 
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Apesar de constituir-se como rica seara, a utilização da sétima arte 

como fonte histórica foi resultado de um longo processo para admiti-la 

formalmente como objeto de pesquisa. A resistência por parte de alguns 

historiadores em utilizar este tipo de fonte, decorreu da implicação de alguns 

obstáculos que tornam o seu uso problemático. Nos anos de 1970, havia 

expressiva desconfiança em relação ao cinema, onde se questionava qual 

imagem do real ele representava (KORNIS,1992, p. 237). Alguns teóricos 

deste campo concebem que produções cinematográficas são uma forma de 

tradução do real, constituindo-se como expressão de determinado ponto de 

vista ou perspectiva. Por esse motivo, o fato do conteúdo veiculado neste 

meio ser uma representação e não reprodução da realidade, o cinema 

tornou-se lugar de disputas e contestações.  

Neste ínterim, a análise cinematográfica passou a ser difusa, 

originando várias vertentes de interpretação. No intuito de definir um 

parâmetro, estudiosos da área determinaram alguns pontos comuns 

necessários para a verificação da fonte trabalhada. A pesquisadora Manuela 

Penafria (2009, p. 01) por exemplo, afirma que para a análise efetiva, 

devemos levar em conta duas importantes etapas: primeiro, decompor 

todos os elementos do filme e, sequencialmente, examinar os itens 

decompostos. Segundo a autora, tal dinâmica permite identificar o sentido 

lógico do filme e a partir daí, nasce a possibilidade de conjecturar um 

entendimento.  

Desta forma, Penafria (2009, p. 07) propõe incialmente uma primeira 

indicação ao analista, a de verificar os aspectos internos e externos do filme. 

Os internos, centram-se na percepção dos componentes inerentes a película, 

como a estética dos planos, a caracterização dos personagens e cenários, 

entre outros. Os externos, consideram-se todo os obstáculos e 

constrangimentos pelos quais a obra passou durante sua produção, bem 

como seu contexto político, social e econômico. A partir daí, indica a autora, 

podemos desmembrar o filme seguindo cinco etapas principais: I) 

informações; II) dinâmica da narrativa; III) pontos de vista; IV) cena principal 

do filme; V) conclusões.   

Na primeira delas, reunimos informações técnicas sobre a produção. 

Ano de filmagem, diretores, tema, sinopse e outros itens relacionados. Na 

segunda parte, nos atentamos a dinâmica da narrativa, a partir de sua 

separação por sequências e/ou planos. Na terceira, identificamos os pontos 

de vista. Quem conta a história? Quem é personagem principal? Como a 

história é contada? Quais as características dos planos? Na quarta, 

determinamos a cena principal da trama. Por fim, na quinta etapa, 
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estabelecemos algumas conclusões propostas a partir dos passos 

anteriores.  

Johnni Langer (2004), outro teórico do campo, também propõe alguns 

parâmetros de verificação cinematográfica, mas desta vez voltada a 

identificação de estereótipos em filmes históricos. Conforme o autor, estes 

estereótipos auxiliam na propagação de determinados signos visuais no 

imaginário social. Interpreta-los seria uma condição necessária em função da 

vasta utilização de filmes na pesquisa e no ensino. O autor então, delineia 

um roteiro de interpretação a ser seguido, separado em quatro pontos 

principais: definição do objeto e tema de pesquisa; seleção do filme; crítica 

externa e crítica interna.  

Mesclando as indicações metodológicas propostas pelos supracitados 

autores e expostas acima, analisamos os aspectos internos e externos de A 

Estrada 47, procurando identificar a imagem construída pelo diretor acerca 

dos veteranos brasileiros. Desta forma, primeiramente nos concentraremos 

em elucidar as particularidades técnicas da película e na sequência, explanar 

os elementos concernentes à história apresentada.   
 

A REPRESENTAÇÃO DE MUITAS FACES DE UM SOLDADO   

Ainda que tenha sido lançado oficialmente em 2015, Ferraz afirma que 

a obra necessitou anos de estudo sobre a temática que buscava representar. 

Conforme o cineasta, a trama da película não se baseou em uma única 

história dos combatentes, mas sim em vários acontecimentos ocorridos 

durante a Campanha da Itália (UOL, 2015). Assim como os personagens do 

filme, existiam grupos de engenheiros que desarmavam campos minados 

para liberar a passagem de outras tropas aliadas4. O diretor afirma que foi 

reunindo elementos de episódios de ação da FEB e construindo sua própria 

narrativa sobre esses homens.  

Impulsionado pela necessidade de falar sobre a importância e o 

legado deixado pelos nossos veteranos, o filme recebeu importante apoio 

cultural, principalmente de instituições ligadas ao governo, como a RioFilme; 

Ancine, Governo do Rio de Janeiro, Agência Brasileira de Inovação, entre 

outros órgãos. Com um orçamento de 9 milhões, os recursos foram 

angariados por três diferentes países (Brasil, Portugal e Itália). Tal 

investimento é notável pela qualidade técnica da produção que torna A 

Estrada 47 um filme de esmero indiscutível.  

                                         
4 O livro Mina R escrito pelo veterano Roberto de Mello e Souza ainda que tenha caráter 

ficcional, mescla as memórias do autor com a narrativa por ele construída, fornecendo um 

bom panorama do cotidiano das tropas responsáveis pelo desarmamento de minas.  
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Idealizado por um extensa equipe, a película contou com a direção de 

Vicente Ferraz, nascido em 1965 e graduado em Comunicação na PUC-RIO, 

estudando posteriormente na EICTV – Escola Internacional de Cinema e TV 

de San Antonio de Los Baños, em Cuba. Sua primeira obra foi Soy Cuba, o 

mamute siberiano (2004), filme com o qual ganhou a premiação de melhor 

documentário e melhor filme no Festival de Gramado (FILME B). Já a 

produção contou com a experiência de Matias Mariani, nascido em São Paulo 

em 1979 e formado em Film & Television Production pela New York 

Univertsity. O não de São Paulo - um curta-metragem - foi a primeira 

produção de Mariani. Juntamente com Joana Mariani, fundou a empresa 

Primo Filmes, realizando importantes trabalhos como O cheiro do ralo (2006) 

de Heitor Dhalia e Elevado 3.5 (2007), ambos premiados (FILME B). Na 

coprodução, Joana Mariani também forneceu seu olhar apurado. Nascida em 

Londres no ano de 1975 e criada no Rio de Janeiro, iniciou sua carreira no 

cargo de assistente de direção do diretor de cena Pedro Becker. Também 

participou da produção de O cheiro do ralo e fez seu primeiro curta-

metragem O Cotidiano em 2008 (FILME B).   
 

Cenários, personagens e diálogos: a concepção de uma obra.  

Relativo aos papeis desempenhados, o diretor faz uma interessante 

escolha em relação aos personagens que compõe a trama. Percebemos que 

não há um protagonista, mas que o grupo como um todo realiza essa função. 

Neste sentido, cada soldado da unidade representa uma característica que 

qualifica as tropas brasileiras. Guimarães por exemplo, personifica a 

melancolia dos combatentes, refletindo na maior parte do tempo sobre a 

natureza da morte, do patriotismo e do significado de ser um herói. Laurindo, 

o único homem negro do grupo, traduz todas as adversidades e preconceitos 

que estes homens passaram, tendo em vista que as tropas brasileiras eram 

vistas como inferiores. Já Piauí, exprime o sentimento de compaixão pelo 

inimigo, compreendendo que quem luta do outro lado também é tão 

humano quanto ele. Por fim, Tenente retrata o lado do soldado que se 

endurece porque tem que agir independentemente da situação. É ele quem 

conduz os outros companheiros e afirma-se como uma verdadeira liderança, 

principalmente em momentos mais críticos.  
 

Figura 1. Soldados deslocando em meio a neve, plano geral.  
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Fonte: Frame de A Estrada 47.  

 
Figura 2. Soldado Guimarães em plano fechado. 

 

 
Fonte: Frame de A Estrada 47.  

 

Acima vemos os dois tipos de plano contrastantes que predominam 

na película: geral e fechado.  A escolha de tais planos ultrapassa a questão 

estética, ocupando função na narrativa. As em plano aberto, são registradas 

em cenários naturais, como a de soldados andando na neve, dando a 

impressão de diminuir ainda mais a silhueta dos atores, trazendo uma 

metáfora sobre adversidades causadas por fenômenos naturais, como se as 

mesmas tragassem os soldados paulatinamente, na medida em que se 

deslocam. As de plano fechado concentram-se em mostrar as expressões 

dos personagens, principalmente em momentos de dor ou angústia, 

acentuando diálogos e reflexões melancólicas.  

Do ponto de vista de reconstituição dos cenários, A Estrada 47 

aproxima-se muito da fidedignidade histórica. Para isto, o cineasta relata que 

preferiu realizar as filmagens em território italiano, bem como utilizar 
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uniformes originais (UOL, 205). Tudo para que se as cenas se assemelhassem 

o máximo possível daquilo que realmente foi visto durante a Campanha da 

Itália.  

Ferraz também relata que alguns itens foram alugados ou 

emprestados de colecionadores objetos da Segunda Guerra Mundial ou até 

mesmo de museus, como foi o caso dos tanques modelo M4 Sherman, 

advindos do museu de Ferrara. Para conferir mais veracidade às cenas, o 

diretor também proporcionou aos atores um período de treinamento militar 

na 12ª Companhia de Engenharia de Combate, em Pindamonhangaba, São 

Paulo (UOL, 2015). É interessante destacar que a temporada de preparação 

pôde oferecer aos atores uma pequena parcela daquilo que os soldados 

brasileiros sentiram e vivenciaram, principalmente em relação as 

dificuldades de realizar qualquer tipo de atividade em meio a neve.  

De certa forma, A Estrada 47 mostra de maneira implícita como 

mandamos nossos praças para um conflito que não estavam preparados, 

taticamente ou mentalmente (VILLAÇA, 2014). Como já afirmado, quando 

declarou-se guerra à Alemanha, o Brasil não possuía condições, soldados e 

nem equipamentos adequados para lutar, isso pode ser confirmado no filme 

pela imagem de tenente que é constantemente desrespeitado pelos seus 

subalternos, tendo que insistir para que o obedeçam ou que o chamem pela 

sua patente, um engenheiro amedrontado e abalado pela morte dos 

companheiros que se alistou aparentemente pela insistência do pai, um 

nordestino que perde o controle e cria um pânico geral durante uma missão, 

além de gritar sozinho e em campo aberto e um sargento que não esconde 

o desprezo pelo superior, tudo isso apenas mostra o despreparo e o 

amadorismo do grupo (VILLAÇA, 2014).  
 

Figura 3. Máquina fotográfica destruída por tanque estadunidense.  

 
Fonte: Frame de A Estrada 47.  
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Entretanto, apesar das adversidades, os brasileiros conseguem 

cumprir sua função e liberar a estrada, inicialmente sendo desacreditados e 

recebendo ainda pouco crédito pela façanha. Essa última pressuposição 

pode ser confirmada, talvez, por uma icônica cena nos minutos finais da 

película: após todas as dificuldades para desminar a estrada e liberar a vila, 

o exército americano entra nas ruas e é ovacionado pela população e pela 

resistência italiana enquanto os solados brasileiros, cansados e 

desacreditados, sentam numa esquina e, ao tentar registrar o momento, o 

fotógrafo brasileiro tem sua câmera esmagada por um blindado 

estadunidense.   

A história é contada por Guimarães (Daniel de Oliveira), ou “Guima” 

como é chamado pelos colegas, sob o formato da narração de uma carta com 

tom rancoroso e melancólico escrita para o pai, que aparentemente o 

obrigou a se alistar como voluntário. Ambientada na Campanha italiana da 

Segunda Guerra Mundial, onde a Força Expedicionária Brasileira serviu, de 

acordo com Villaça (2014) “o longa é, ao mesmo tempo, um road movie, um 

filme de guerra, um estudo de personagens, um drama pessoal e uma 

discussão filosófica sobre a natureza da morte e dos conflitos bélicos”. Neste 

sentido, é difícil localizar uma cena que possa ser considerada a principal no 

filme de Ferraz, ainda assim, a cena inicial, marcada pela morte dos 

companheiros de Guima, pelo desrespeito ao superior e pelo ataque de 

pânico do resto da tropa poderia tomar tal posição. 

Por fim, comercialmente o filme infelizmente não demonstra ter 

chamado muita atenção do público em geral. A Estrada 47 não aparece na 

lista das maiores bilheterias  do Brasil para o ano de 2015 de acordo com 

a Box Office Mojo (2015), um serviço vinculado ao Internet Movie Database 

(IMDB), que mede bilheterias ao redor do mundo. O filme analisado está 

muito atrás de lançamentos internacionais como Velozes e Furiosos 7 (2015) 

e Vingadores: Era de Ultron (2015) que encabeçam a lista e ainda de filmes 

nacionais como Vai Que Cola (2015) e Loucas Pra Casar (2015). Entretanto, 

apesar da baixa repercussão comercial, o filme parece ter agradado a crítica 

especializada visto ter ganho o prêmio Kikito de melhor longa em Gramado, 

um dos mais prestigiados festivais nacionais (FRAGA, 2014).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Por conseguinte, observando os elementos analisados de A Estrada 47, 

podemos inferir que a obra de Vicente Ferraz busca representar a imagem 

de um combatente mais humanizado, inundado por uma miscelânea de 

sentimentos decorridos das situações extremas do front. Trazendo outras 

perspectivas sobre a Força Expedicionária Brasileira, o diretor apresenta 
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uma proposta alternativa, que ora enaltece a competência de nossos 

soldados, ora desnuda os problemas e contradições internas enfrentadas 

pela tropa. Neste sentido, a obra do cineasta, ainda que ficcional, auxilia na 

construção de um outro olhar da Campanha da Itália e da própria ação dos 

veteranos, que deixaram tudo para trás e foram lutar em nome da pátria. 

Acreditamos que produções como esta e outras semelhantes, possa ser um 

sinal de crescente interesse pelo tema, tornando-se um mecanismo de 

combate ao esquecimento das ações de nosso valorosos veteranos.  
 

FONTE ANALISADA  

A ESTRADA 47. Direção de Vicente Ferraz. Rio de Janeiro: RioFilme; Ancine. 2015. 

(107 min.), son., color. 
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A (RE)CRIATIVIDADE DA CÂMERA NO CINEMA: UM OLHAR 

PARA OS ENQUADRAMENTOS 
 

Eva Cristina FRANCISCO (IFSP)1 

Élida Cristina de Carvalho CASTILHO (IFSP)2 

 

RESUMO: A produção fílmica conta com diversos mecanismos que 

contemplam a sétima arte com maestria e propriedade.  Entre os elementos 

que a integram está o trabalho da câmera e sua efetividade na tradução 

intersemiótica dos códigos. Os recursos oferecidos por este equipamento 

podem recriar inúmeras vezes a mesma cena, engendrando os mais variados 

olhares, significados, julgamentos. Os artifícios da câmera resultam em um 

trabalho verbo-audiovisual criativo e intenso que possibilita a (re)criação das 

mais diversas histórias com vasta intensidade dramática. Assim, este 

trabalho objetiva refletir sobre o uso da câmera na produção 

cinematográfica, dando enfoque aos tipos de enquadramentos. A 

metodologia, de cunho bibliográfico, tem como corpus o filme Primo Basílio 

(2007), dirigido por Daniel Filho e transmutado do romance de Eça de 

Queirós (1878). Por meio da análise de algumas cenas, a investigação resulta 

em corroborar que o filme está muito além de fotografias em movimento, e 

que o trabalho da câmera conduz ao trajeto desde a mera imagem 

apresentada ao espectador a diferentes efeitos de sentido.  

 

Palavras-chave: Linguagem Cinematográfica; Enquadramentos da Câmera; 

Efeitos de Sentido 

 

Algumas reflexões sobre o trabalho da câmera na linguagem 

cinematográfica 

 

A produção cinematográfica abarca inúmeros elementos que são 

trabalhados coletivamente desde a pré-produção fílmica até a estreia da 

obra.  Entre os integrantes desta produção está o trabalho da câmera, haja 

vista sua efetividade na tradução dos códigos. Os recursos oferecidos por 

este equipamento podem recriar inúmeras vezes a mesma cena trazendo 

vários olhares, significados, efeitos, reinventando a obra cinematográfica. Os 

artifícios da câmera resultam num “trabalho audiovisual criativo e intenso 

                                         
1 Docente do Curso de Letras no Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Câmpus Avaré. 
2 Docente da área de Letras no Instituto Federal de São Paulo (IFSP) - Câmpus Catanduva 
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que possibilita a recriação do romance com larga intensidade dramática” 

(MONZANI, 2013, p. 229). 

O cinema é uma arte coletiva e depende de uma equipe bastante 

centrada em trabalhos individuais para que essa arte seja efetivada. Divisões 

como direção, pré-produção, produção, fotografia, arte, som, montagem, 

escolha da equipe e do elenco, análise técnica e cronograma são elementos 

essenciais para que um filme aconteça. Por se tratar de uma transcriação 

provinda de um texto do gênero romance, os cuidados para que a obra seja 

bem sucedida são maiores. De certa forma, existe a permutação da 

linguagem, para certo público, em determinada medida, no intuito de surtir 

algum efeito. A linguagem, antes somente verbal, é transcriada de forma 

multimodal, resultando em diálogos entre várias outras linguagens, assim: “A 

multiplicação e a multiplicidade de códigos e linguagens cria uma nova 

consciência de linguagem, obrigando [...] a contínuos cotejos entre eles, a 

contínuas operações intersemióticas [...] no ato criativo” (PIGNATARI, 1979, 

p. 62). 

Em virtude de tantos recursos e diálogos entre linguagens, o cinema é 

capaz de nos trazer as mais diversas emoções, proporcionando o desfecho 

de histórias cada vez mais criativas, inspiradoras, chocantes. A linguagem 

cinematográfica é um dos elementos responsáveis por esses sentimentos 

causados no espectador. Por meio dos personagens, do cenário, do conflito, 

da trilha sonora, além de outros elementos, inserimo-nos na trama como se 

esta estivesse ocorrendo naquele momento e, muitas vezes, nos projetamos 

na narrativa, tal é a sensação de veracidade. Dentre os componentes que 

integram o processo de criação cinematográfica interessa-nos, neste 

momento, a função da câmera, elemento substancial para a narrativa em 

imagens e grande responsável pela criação da impressão de realidade, além 

de ser uma considerável aliada no processo de tradução intersemiótica. É 

imperativo levar em conta, no caso de uma análise da imagem, que “a função 

comunicativa de uma mensagem visual, explícita ou implícita, determina com 

força sua significação” (JOLY, 1996, p. 59). 

Os aspectos técnicos da linguagem cinematográfica fundamentam 

encadeamentos de narração que podem induzir, na consciência do 

espectador, afetos e associações entre os elementos fílmicos tais como 

personagens, emoções e imagens. Essas particularidades do cinema 

permitem ilusões e fantasias que têm o poder de influenciar as emoções 

pessoais, conforme observa Alex Viany: 

 
Assim como a literatura se exprime por meio de palavras, e o teatro 

utiliza atores, cenografia, maquilagem e efeitos de iluminação, o 

cinema também possui uma maneira particular de exprimir 
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emoções, sentimentos e idéias. Embora utilizando alguns recursos 

da literatura (técnicas narrativas) e do teatro (atores, cenografia, 

etc.), o cinema possui uma linguagem própria, cujos elementos 

técnicos fundamentais são os planos, os ângulos e os movimentos 

de câmera (VIANY, 1959, p. 84). 
 

  

A construção da expressividade do discurso se dá a partir dos planos 

que se definem como tomadas de cenas entre dois cortes. É a narrativa 

ficcional, em sua recriação da realidade, por meio da ação de personagens 

imaginários numa trama, também imaginária, que torna possível a catharsis: 

a emoção diante da obra, o impacto produzido por ela, que produz um 

momento único no qual vidas imaginárias adquirem forças suficientes para 

“iluminar” vidas reais possibilitando, mesmo por breves instantes, conhecê-

las. Nessa transmutação de formas substituem-se mensagens de uma 

linguagem para a outra, conforme Jakobson (2010, p. 82), “não por unidade 

de códigos separados, mas por mensagens inteiras” de outra linguagem.  

Assim, a câmera exerce, na representação da verdade, um papel 

criador. Após todo um processo de emancipação, ideias e invenções quanto 

aos movimentos de câmera e recursos cinematográficos complementares, 

ela (a câmera) passa a ter o poder de modificar o ponto de vista de uma 

mesma cena, de um plano a outro. A mobilidade deste instrumento 

conquista o papel do olho do espectador e até mesmo do protagonista do 

filme. A narratividade que a câmera oferece nos coloca dentro do contexto 

da trama, pois, segundo Deleuze:  

 
Dentro da narrativa, a câmera subjetiva, aquela que ocupa o lugar 

de um personagem em particular, que nos mostra o que esse 

personagem vê, encontra sua validação, sua posição, graças à 

câmera objetiva que nos informa quem é esse personagem. 

Produz-se assim uma espécie de identidade do tipo “Eu” = 

identidade do personagem visto e que vê, mas também identidade 

do cineasta-câmera, que vê o personagem e o que o personagem 

vê. (DELEUZE, 1987, p. 199) 

 
Desse modo, a função da câmera pode ser tanto a de observação da 

ação ou do cenário, como também a de personagem da história. De maneira 

simples, podemos dizer quanto ao ponto de vista deste equipamento, que 

quando objetiva, ela se encontra fora da cena, filma de um ângulo diferente 

do que está sendo focado; não participa da ação. Já no ponto de vista 

subjetivo, a câmera participa da cena, transforma-se no olho de um 

personagem ou de outro observador qualquer. É como se estivéssemos 
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caminhando dentro dela. As imagens seguintes ilustram a diferença entre a 

objetividade e a subjetividade da câmera: 

 

   
Imagem 1 - Luísa subindo as escadas        Imagem 2 - Juliana – alucinação de Luísa 

 

Na ilustração à esquerda é dado um exemplo de visão objetiva da 

câmera. Ela acompanha Luísa subindo as escadas em movimento traveling 

(deslocamento da câmera num determinado eixo), como se o espectador 

estivesse acompanhando o personagem com os olhos. É nesta sequência 

que Luísa reencontra o primo no topo da escada. A escada vai ser utilizada 

várias vezes durante as filmagens, deixando de ser apenas parte do cenário 

para se tornar um elemento simbólico com variadas significações durante o 

desenrolar da trama. Simbolicamente, considerando a obra de arte, a escada 

pode ser vista como as idas e vindas entre os altos e baixos, os momentos 

bons e ruins da vida. A descida ou subida de cada degrau sugere a ascensão 

ou declínio dos estados espirituais do ser humano3:  Assim, na cena 

referida, a câmera, já no seu papel de narradora e transcriadora, filma Luísa 

subindo e sugere, a cada degrau, a aproximação do personagem ao “céu”, a 

uma nova aventura, ou seja, um romance com uma paixão de infância, a 

felicidade de reviver um amor do passado. Além disso, é a partir desse 

reencontro que se inicia o desenrolar da trama.   

Já na imagem à direita, Juliana é vista pelos olhos de Luísa. Quando, no 

filme, esta queima as cartas na lareira, depois da morte da empregada, ela 

ouve a voz de Juliana: “Dona Luísa, Dona Luísa, flores” e, olhando para trás, 

vê Juliana segurando flores, provavelmente de Basílio. A câmera foca Juliana 

acima das flores para dar maior ênfase à escuridão e ao semblante triste e 

                                         
3  Os significados das  simbologias de objetos, como a escada, em nossas análises deram-se 

mediante um conceito universal, como também o uso do Dicionário de Símbolos por 

CHEVALIER & GHEERBRANT (2005). 
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sombrio da empregada. Observa-se, na ilustração, que seus cabelos se 

misturam à escuridão e pouco se enxerga do seu vestuário, também muito 

escuro. Percebemos, então, que Juliana, que já morreu na cena em análise, é 

uma alucinação de Luísa. 

Com as tomadas de decisão orientadas pelo diretor do filme, o 

cameraman executa seu trabalho proporcionando o efeito da profundidade 

de campo, isto é, a recriação da história por meio das imagens ali projetadas. 

A criação, a recriação ou a tradução muito devem aos efeitos que a câmera 

engendra.  

As combinações, seleções e interconexões entre os elementos da 

criação artística do cinema enriquecem a forma traduzida e fazem 

compreender o texto verbo-audiovisual. A investigação desse trajeto, com 

enfoque ao trabalho da câmera, lança luz aos mais diversos efeitos de 

sentido que o uso deste equipamento pode gerar na trama cinematográfica.  

 

A câmera e seu papel criador 

 

     Examinamos, na sequência, uma das modalidades da criação da 

imagem, nesse caso, o papel da câmera enquanto agente ativo de registro 

da realidade da matéria e de criação da realidade fílmica. Para que a 

linguagem cinematográfica seja interpretada deve haver a transmutação de 

seus signos em outros signos concernente ao mesmo ou a outro esquema. 

A transcriação gerada pelos recursos da câmera auxilia nessa interpretação. 

     Segundo Martin (2003, p. 28), a emancipação da câmera teve 

grande importância na história do cinema. O nascimento da filmadora 

enquanto arte se deu quando os diretores inovaram, deslocando a câmera 

ao longo de uma mesma cena. Por muito tempo a câmera permaneceu fixa, 

como se o espectador estivesse assistindo a uma peça teatral. “As inovações 

de Edwin Porter e, mais tarde, de D. W. Griffit eliminaram a imobilidade da 

câmera, introduzindo no cinema a multiformidade dos planos” (JAKOBSON, 

2007, p. 158). A mobilidade da câmera, a partir dessas mudanças, é 

comparada ao olhar humano, ao olhar do receptor. Os diversos pontos de 

vista da direção são transmitidos ao público, fazendo com que esse 

instrumento de filmagem deixe a passividade para se tornar ativa, atriz, 

narradora, tradutora. 

 

Os enquadramentos 

 

Voltando ao enfoque do nosso estudo, frisamos que a câmera 

influencia, com muitos recursos, a transmutação de formas. O 
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enquadramento é um destes artifícios e atua como constituinte de um dos 

aspectos da participação criadora exercida pela câmera na transformação da 

realidade em arte. Na tradução como transcriação de formas é importante 

se concentrar no mais íntimo dos diferentes signos, procurando lançar luz a 

relações de estruturas entre esses signos, “pois são essas relações que mais 

interessam quando se trata de focalizar os procedimentos que regem a 

tradução” (PLAZA, 2008, p. 72) e a análise dos mecanismos oferecidos pela 

tecnologia, mais precisamente pela câmera filmadora, contribuem para o 

estudo proposto. 

O enquadramento é a composição estruturada ou, em outras 

palavras, a ordem e a distribuição das partes na integração dos diferentes 

elementos visuais do quadro fílmico. Obedecendo a uma linguagem técnica 

da cinematografia e baseados na teoria de Martin (2003), colocamos, a 

seguir, alguns exemplos. O primeiro deles está na cena na qual Jorge lê a 

carta que revela a traição da esposa. O personagem é filmado no esquema 

de enquadramento em triângulo simples cêntrico, pois o vértice do triângulo 

imaginário, aplicado no quadro, encontra-se no centro da margem superior. 

Esse tipo de enquadramento pôde transmitir a profunda tensão mental e a 

angústia de Jorge, devido à traição de Luísa. Observando a cena, 

identificamos que outros recursos como cor, iluminação e cenário colaboram 

para que esta se torne mais real. Quando Luísa sofre uma febre alta e delira, 

relatando parcialmente sua traição, Jorge se levanta e vai ver a carta que a 

esposa recebera do primo. O personagem é enquadrado de forma 

centralizada no quadro fílmico e a câmera se aproxima cada vez mais de seu 

rosto para reforçar sua expressão de decepção. Ele se veste de vermelho, cor 

extremamente simbólica para a cena, já que essa cor é considerada, 

universalmente, marcante. Vemos a descrição da cena na imagem que 

segue: 
 

 
 Imagem 3 – Jorge lê a carta de Basílio a Luísa  
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Observamos, além disso, que a iluminação está focada no 

personagem e, atrás dele, há uma janela que ilumina o ambiente. Isso pode 

sugerir que é a partir desta iluminação, da luz desta janela, que se abre o 

caminho para a verdade, a descoberta da traição.  Uma última observação 

para esta cena é o reflexo da carta, visível nas lentes dos óculos de Jorge. À 

medida que a câmera se aproxima do personagem, as palavras mais 

acusadoras vão se refletindo nas lentes como se estivessem penetrando na 

mente de Jorge e, ao mesmo tempo, fazendo-o refletir (como o próprio 

reflexo pode insinuar). Percebemos, assim, a importância desse artifício para 

a transcriação. A circunstância do “realismo”, gerado pela imagem/linguagem 

cinematográfica, portanto: 

 
É muito mais intensa no caso do cinema, dado o desenvolvimento 

temporal de sua imagem, capaz de reproduzir não só uma 

propriedade no mundo visível, mas justamente uma propriedade 

essencial à sua natureza – o movimento. O aumento do coeficiente 

de fidelidade e a multiplicação enorme do poder de ilusão 

estabelecidas graças a esta reprodução do movimento dos objetos 

suscitaram reações imediatas e reflexões detidas (XAVIER, 2005, p. 

18) 

 

Outro exemplo de enquadramento como (re)criação da câmera se 

encontra na cena em que Basílio visita Luísa, propositalmente, após a viagem 

de Jorge. Ao observar a filmagem, identificamos o enquadramento em 

triângulo simples excêntrico ou barroco, pelo fato de os personagens Luísa 

e Basílio estarem situados em um único triângulo, e por este ter seu vértice 

posicionado fora do centro da margem superior do quadro. A ilustração, 

acompanhada de um esquema representando a imagem, traça as linhas 

imaginárias do enquadramento: 
 

 
Imagem 4 -  Basílio visita Luísa                              Imagem 5 -  esquema representante   
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Tal enquadramento destaca a imagem dos protagonistas, 

descentralizando-os da tela, o que pode sugerir o desvirtuamento da vida de 

Luísa, o afastamento do seu centro, que seria o casamento, o lar. A 

descentralização, no enquadramento em questão, possibilita a visão de 

Juliana em segundo plano, sugerindo ter ela presenciado o encontro. A 

(re)criação/tradução dessa cena, repleta de significados e sugestões, mostra 

que o cinema não só  suprime “a distância entre o espectador e a obra de 

arte, mas deliberadamente cria ilusão no espectador, de que ele está no 

interior da ação reproduzida no espaço ficcional do filme”(XAVIER, 2005, p. 

22). 

Para finalizar as considerações referentes ao recurso cinematográfico 

em questão, citamos a passagem que mostra o reencontro de Basílio e Luísa 

no Teatro Municipal de São Paulo, logo no início do filme. O enquadramento 

utilizado para esta cena é denominado do tipo triângulo duplo. Os 

personagens estão inscritos em dois triângulos imaginários cujos vértices se 

tocam no interior do quadro fílmico e suas bases coincidem com as margens 

direita e esquerda. Nesse enquadramento, é possível perceber o efeito de 

distância que se dá entre os personagens devido ao fato de Luísa já estar 

casada e reencontrar uma paixão do passado. 

 

               
Imagem 6 - Luisa reencontra Basílio       Imagem 7 -  Esquema representante                 

 

Vemos, também, o posicionamento em que Basílio se encontra nesse 

plano. Ele é filmado em posição superior à de Luísa, o que já aponta para o 

drama que vão viver e as consequências nefastas para a mulher. Há aí uma 

visão crítica, típica de Eça de Queirós, que ilustra a situação de desvantagem 

da mulher na estrutura social, tradicional e conservadora, pois o sedutor 

sempre se sai bem e a mulher sofre as consequências, muitas vezes pagando 

com a própria vida. A afirmação do diretor, no making of do DVD, corrobora 

esta situação, quando ele diz que tem certeza de que se manteve fiel ao Eça. 
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Considerações finais 

Frisamos que o poder de criação da câmera, no filme analisado, teve 

grande participação no processo de transmutação da linguagem narrativa 

literária para o código verbo-audiovisual.  Mostramos que o filme não foi 

uma mera ilustração do texto queirosiano, embora tenha mantido a essência 

da mensagem do escritor português. Nesse sentido, afirmamos que a 

transmutação, consoante à sua essência, não tem como objetivo 

simplesmente copiar o original, já que este pode se mostrar como variável, 

versátil, instável, abrangendo ideias de renovação e transfiguração, graças 

aos artifícios oferecidos pela câmera, em especial, os enquadramentos. 

Na linguagem cinematográfica estamos diante de um fenômeno 

comunicacional complexo que põe em jogo mensagens verbais, sonoras e 

icônicas em movimento. Essa riqueza contextual faz do cinema, dependendo 

do escritor da obra, uma forma de comunicação mais rica do que a escrita, 

pois os diversos significados aparecem, conjuntamente, criando a impressão 

de que estamos diante de uma linguagem que nos restitui a realidade, uma 

linguagem sincrética.  Por essa razão, o magnetismo das narrativas fílmicas 

exerce extraordinário apelo sobre os espectadores. No do cinema, a 

imaginação é a criação ideal da realidade, servindo de experiência e de ponto 

de partida para a criação artística: é a arte ampliando e corrigindo a 

realidade. 

Diante das considerações e resultados expostos, podemos afirmar 

que alcançamos os objetivos desse estudo, sem, no entanto, esgotar seu 

potencial investigativo, dando margem a outras indagações sobre o trabalho 

da câmera e sua importância para a linguagem 

cinematográfica, levantadas a partir das contribuições que ora anunciamos.  
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A fotografia nos filmes de Oswaldo Montenegro: uma análise 

sobre a estética e composição fílmica 

 
Autor(es) – Thailan de Pauli JAROS (UEPG)1 

Carlos Alberto de SOUZA (UEPG)2 

  

 
A proposta da pesquisa é analisar a produção cinematográfica do músico e 

diretor de cinema Oswaldo Montenegro, bem como estabelecer uma 

comparação da fotografia nos três filmes lançados pelo artista nos anos 2010 

(Léo e Bia), 2013 (Solidões) e 2016 (O perfume da memória), procurando 

evidenciar aspectos técnicos como composição, signos, enquadramento, 

ângulos, luz e sombra. O objetivo é verificar a narrativa fílmica a partir de 

elementos estéticos que o diretor mobiliza em suas produções. Para a 

execução da análise deve-se recorrer a pesquisa bibliográfica, análise técnica 

da imagem, de conteúdo e o método comparativo. A proposta é trabalhar 

dentro de uma abordagem qualitativa. 

 

Palavras-chaves: Fotografia, Filme, Representação, Oswaldo Montenegro. 

 
 

Introdução 

 

O músico Oswaldo Montenegro é famoso no Brasil pelas participações 

nos festivais da extinta TV Tupi e Rede Globo nos anos de 1979 e 1980, 

respectivamente. Escreveu trilhas de novelas, cinema, musicais e peças de 

teatro recordes de bilheteria. Além de um livro, produziu e dirigiu algumas 

séries na televisão e iniciou no cinema em 2010 com o filme “Léo e Bia”, uma 

adaptação da peça teatral homônima de 1984.  O filme recebeu os prêmios 

de Melhor Trilha Sonora e Melhor Atriz, no Festival de Cinema de 

Pernambuco. “Uma história de fértil e rica beleza, com cenas de fotografia 

belíssima...Um desvio do padrão ao que se quer convencionar por bons 

filmes” (MAPURUNGA, 2010). A análise dos três filmes lançados pelo artista 

em 2010 (Léo e Bia), 2013 (Solidões) e 2016 (O Perfume da Memória) permite 

compreender os avanços narrativos e imagéticos trabalhados na produção 

                                         
1 Universidade Estadual de Ponta Grossa. Acadêmico de Jornalismo, bolsista BIC- 

Fundação Araucária.  
2 Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor do departamento de Jornalismo. 

Orientador e co-autor do projeto. 
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das obras, os avanços em questões de enquadramento e a composição das 

imagens nas cenas. Também foi oportuno compreender como a música, 

trabalho principal do autor, colabora com a construção da fotografia e 

técnicas mostradas nos filmes. Os filmes foram lançados na plataforma do 

Youtube e disponibilizados gratuitamente, o que deixa a obra mais acessível 

a qualquer público, no Brasil e exterior. 
 

Fotografia: a imagem no cinema e a produção de sentidos 
 

O cinema é a mais jovem de todas as artes (MARTINS, 1955) e surge a 

partir das fotografias, com a invenção do cinematógrafo, que consistia em 

uma sequência de fotogramas, formando a ilusão de movimento. (KEMP, 

2011). Portanto, as noções e técnicas da fotografia são também adequadas 

ao cinema.  

Segundo Joly (1994), a imagem é um meio de comunicação e expressão 

“que nos liga às tradições mais antigas e mais ricas da nossa cultura” (JOLY, 

1994, p. 155). Quando se fala em fotografia, a imagem trata-se de um registro 

daquilo que é real. Já no cinema, a imagem tem caráter duplo (GAMBASSI e 

SOUZA, 2016).  
 

Ao mesmo tempo em que reproduz objetos do real na tela e com 

eles estabelece uma relação semântica de significante e significado, 

a imagem cinematográfica também traz a esse objeto significações 

suplementares, profundamente influenciadas pela forma como ela 

é mostrada - em relação a iluminação, combinação de planos, etc.” 

(LOTMAN, 1978 apud GAMBASSI, SOUZA, 2016). 

 

Portanto, para a fotografia se adequar ao cinema, Mascelli (1965) traz 

o termo “cinematografia”. Segundo o autor, a diferença da fotografia para o 

fotógrafo e o cinema é que no cinema há a necessidade de contar uma 

história, de modo que a técnica fotográfica é só mais um auxílio na narrativa 

do que quando a foto é o objeto principal. Para KEMP e FREYLING (apud 

GAMBASSI e SOUZA, p. 1), o cinema "cria e alimenta, ao mesmo tempo, um 

apetite pelo espetáculo” oferecendo a oportunidade de se recriar o passado, 

reimaginar o presente e visualizar o futuro.". 

De acordo com Kemp (2011), as técnicas de cinema baseadas na 

fotografia surgem antes da década de 20 e evoluem com o aprimoramento 

dos equipamentos. Mascelli (1965) elenca algumas características básicas 

para uma obra cinematográfica, como o ângulo das câmeras, a composição, 

cortes, closes.  



 

125 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Uma produção cinematográfica é formada por vários ângulos 

(MASCELLI, 1965). “Os ângulos da câmera determinam o ponto de vista do 

espectador e a área coberta no disparo” (MACELLI, p.11). A intenção, segundo 

o autor, é que o espectador tenha uma experiência pessoal e seja envolvido 

na obra como se fizesse parte dela.  

Outro aspecto importante do cinema que está ligado à fotografia é o 

enquadramento. Para Mascelli (1965), o enquadramento é o posicionamento 

da imagem no quadro. “A diferença reside no enquadramento de planos em 

movimento, aspecto que não preocupa fotógrafos de imagens estéticas” 

(GAMBASSI e SOUZA, p. 3). Os dois tipos de enquadramento são importantes 

nas obras cinematográficas. 

De acordo com Martin (1955), o que distingue o cinema dos outros 

meios de expressão cultural, é o poder de sua linguagem funcionar a partir 

da reprodução fotográfica da realidade. São os próprios seres que aparecem 

e falam aos sentidos e à imaginação. “Parece que qualquer representação (o 

signiticante) coincide de forma exacta e unívoca com a informação 

conceptual que veicula (o significado)” (MARTIN, 1955, p. 24). 

Lotman (1978) define linguagem como um sistema semiótico 

ordenado de comunicação que serve para transmitir a informação. “A 

linguagem assegura a troca, a conversação e a acumulação da informação 

na colectividade que a utiliza”. (LOTMAN, 1978, p. 10). Para realizar a função 

de comunicação, a linguagem precisa de um sistema de signos. 
 

O signo é o equivalente material dos objetos, dos fenômenos e dos 

conceitos que exprime. Por conseguinte, a principal característica 

do signo é a sua capacidade de exercer uma função de substituição 

(LOTMAN, 1978, p. 10). 

 

Para Joly (1994) um signo exprime ideias e suscita uma atitude 

interpretativa. Então o cinema como significante produz sentidos para o 

público, como significado. “O cineasta, os atores, os argumentistas, todos 

aqueles que criam um filme querem dizer-nos algo com sua obra” (LOTMAN, 

1978, p. 13). 

Martin (1955, p. 22) defende que, apesar de seu caráter industrial, o 

cinema pode ser considerado uma arte que conquistou sua própria 

autonomia. “A arte esteve, no início, a serviço da magia e da religião, antes 

de se tornar uma atividade específica criadora de beleza”. Arnoux (apud 

MARTIN, 1955, p. 22) considera o cinema uma linguagem de imagens com 

vocabulário próprio.  

Portanto, o cinema constitui um conjunto de significantes e se torna 

linguagem graças a uma escrita própria, “que se incarna em cada realizador 
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sob a forma de um estilo, o cinema transformou-se, por esse motivo, num 

meio de comunicação, de informação, de propaganda”. (LOTMAN, 1978, 

p.22). Ele destaca que essa transformação não constitui uma contradição da 

sua qualidade de arte. 
 

A música na composição de um filme 

Para Joly (1994), a imagem depende da produção de um sujeito que a 

produz ou a reconhece. Pode ser imaginária ou concreta. Sbabo (2017) diz 

que imagem e som comumente são objetos de fascínio e de estudo, mas 

sempre separados, como as pinturas e fotografias. Mesmo no cinema mudo 

o som já se fazia presente a partir do jazz music (GARCIA apud SBABO, 2017, 

p. 86). Também era comum pianistas e mesmo orquestras nos cinemas 

conduzindo a trilha sonora dos filmes mudo para descrever um estado de 

espirito. (ALMEIDA, 2007, p. 4). 

A trilha sonora é atualmente muito usada nas produções 

cinematográficas. “Significativa tanto no sentido de grau de importância, 

quanto pelo fato de a trilha sonora atuar como linguagem musical que, 

envolvendo-se com as imagens em movimento do cinema, é capaz de gerar 

inúmeras significações que são primeiramente propostas no roteiro de cada 

cena” (ALMEIDA, 2007, p.2). 

Quando a música é posta em relação à imagem, Chion (apud SBABO, 

2017) propõe algumas funções, como o valor que a música empresta à 

imagem, ao somar expressividade, dramaticidade, densidade, profundidade 

e informatividade.  

Sbabo (2017) também destaca três classificações sonoras, o “som 

diegético, o som não diegético e o som metadiegético” (SBABO, 2017, p. 90). 

O som perceptível aos personagens, como barulho de passos e som 

ambiente pode ser chamado de som diegético. Já os sons que os 

personagens não escutam, como efeitos sonoros e trilhas são os não 

diegéticos. (GORBAN, apud SBABO, 2017). Os sons “metadiegéticos também 

são sonoridades subjetivas, mas dizem respeito ao imaginário particular de 

determinado personagem, sendo este, por vezes, associado ao não 

diegético” (GORBAN, apud SBABO, 2017). 

A partir dos filmes do músico Oswaldo Montenegro, pretende-se 

mostrar que a junção da imagem com o som pode gerar diferentes 

significações aos espectadores, muito mais do que somente a linguagem 

musical e fílmica separadas. De acordo com Almeida (2001), a linguagem 

musical é “capaz de gerar prazer estético meramente pelos elementos 

musicais” e “conduzir o ouvinte a uma experiência fenomenológica de 

secundidade”. (ALMEIDA, 2007, p. 5). 
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Filmografia 

A partir da análise de técnicas como enquadramento, composição das 

cenas, ângulos e símbolos, pretende-se mostrar as semelhanças e diferenças 

entre os três filmes. Oswaldo Montenegro começou no cinema com o longa-

metragem “Léo e Bia”, lançado em 2010, consagrado pela crítica e exibido em 

Los Angeles e Nova Iorque, nos EUA. O segundo longa é lançado em 2013, 

"Solidões" tem atores como Vanessa Giacomo, Renato Góes, Pedro 

Nercessian e o próprio Oswaldo Montenegro. O último filme lançado em 

2016, "O Perfume da Memória", recebeu os prêmios de Melhor Som e Música 

no “Open World Toronto Film Festival” e Melhor Filme Estrangeiro no 

"California Film Awards". Em 2017, o diretor filmou o quarto longa-

metragem, chamado "A chave do Vale Encantado", previsto para lançamento 

em 2019. O artigo pretende analisar os três primeiros filmes do autor.  

O primeiro filme de Oswaldo Montenegro, Léo e Bia (2010), é uma 

ficção com base autobiográfica, gravado em um único cenário, uma sala de 

ensaios de um grupo de teatro. A obra recebeu dois prêmios no Festival de 

Cinema Cine PE 2010, melhor atriz (Paloma Duarte) e melhor trilha sonora 

(Oswaldo Montenegro). 

Montenegro recorre às metáforas e simbolismos para criar uma 

história própria de estética e linguagem no cinema. Léo e Bia narra a história 

de sete jovens atores que montam um grupo de teatro no auge da ditadura 

militar. A equipe de direção consegue criar, a partir de recortes de cena, 

músicas e sensações, vários cenários sem que os atores saiam do estúdio. O 

produtor não usa objetos e acessórios para compor a cena e esses detalhes 

não fazem falta. Os ângulos usados são pensados para persuadir o 

espectador e permitir que ele entre na história. 

A fotografia, a partir dos enquadramentos e closes, pretende causar a 

sensação de que o espectador participa da cena. Isso fica perceptível a partir 

das conversas entre as personagens e as mudanças repentinas de focos. 
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Figura 1 Atriz Paloma Duarte durante interação com câmera e personagens. Minutagem 26:17 

 

Paralelo à opressão e censura da ditadura militar, o autor traz uma 

personagem completamente obcecada pela filha. O jogo de câmeras, assim 

como a angulação, permitem ao espectador a sadia confusão entre a 

opressão da mãe da Bia e a repressão da ditadura, e é essa a intenção do 

autor. “O diretor mostra serviço com uma câmera bastante enérgica, 

montagem dinâmica e fotografia caprichada”. (BARBIERI, 2010). Por um 

momento, o público é confundido com a personagem que representa a 

censura, fazendo da cena uma das mais ricas do filme. Percebe-se, portanto, 

o cuidado da direção de arte com detalhes como a câmera abaixo da 

personagem para mostrar um sentido de superioridade, de poder. 
 

 
Figura 2 Atriz Françoise Forton assume os papéis da mãe da Bia e da censura durante o regime 

militar. Minutagem: 1:05:56 

 

A direção de fotografia do longa fica por conta de André Horta, a 

sensação é de que as câmeras estão inseridas no set como uma personagem, 
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já que o estúdio é uma única sala representando o local onde os jovens 

ensaiam as peças. Os momentos de delírios das personagens são retratados 

de maneira onírica, como quando Bia é cercada por cordas para reforçar a 

narrativa de opressão. 
 

 
Figura 3 Atriz Fernanda Nobre faz Bia em um momento de delírio da personagem.  Minutagem: 29:18 

 

O segundo longa de Montenegro, Solidões (2013), mistura a música e 

o texto do artista para despertar emoções. Trechos do filme podem lembrar 

a um documentário sobre a solidão no nordeste brasileiro. Ao misturar as 

técnicas e linguagens cinematográficas com o caos presente na maioria das 

obras do artista, o filme lembra ao espectador que é possível trabalhar com 

a técnica e emoção ao mesmo tempo. O longa-metragem é denominado 

como comédia romântica, sátira cruel e promete levar o telespectador do 

riso ao drama, do musical ao documentário. 

O filme conta a história de personagens que se deparam com as várias 

faces da solidão até chegar à conclusão de que só o afeto pode trazer algum 

resultado para suaviza-la. “A fotografia, em perfeita sintonia com a direção 

de arte, também merece destaque. A transição do preto e branco para o 

colorido depois que alguém tranca a porta de um cômodo é brilhante” 

(Arrais, 2013). 

A obra teve vários diretores de fotografia porque são muitos episódios 

diferentes. A câmera parada, sem movimento, pode ser destacada em 

algumas cenas, assim como a relação das cores. No episódio interpretado 

pela atriz Vanessa Giácomo, o uso do preto e branco dá a sensação de 

melancolia, quando a cor invade o ambiente o espectador está tão envolvido 

com a narrativa que quase não percebe a diferença. A composição da cena 

propõe misturar a frieza da personagem com o sentimentalismo proposto 

no filme. 
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Figura 4 A coloração em uma das cenas de Solidões. Minutagem: 9:27 

 

Outra montagem interessante durante a apresentação dos episódios 

que compõem o longa, é o uso do enquadramento para um único ator 

interpretar duas personagens. Os diferentes tipos de luzes causam, no 

primeiro momento, pequena confusão no espectador, mas logo entende-se 

que o artifício é usado para diferenciar os vários episódios do mesmo filme. 

O diabo é retratado de forma onírica e real ao mesmo tempo. A intenção é 

desenhar a personagem como alguém que precisa da solidão. Nessa questão 

as luzes e sombras deixam a cena quase que religiosa. 

"O Perfume da Memória" foi lançado diretamente na plataforma do 

Youtube e já tem milhões de visualizações na internet. Gravado no Rio de 

Janeiro em 5K, o filme conta a história de duas mulheres e é narrado pelo 

próprio produtor. Tem como tema o conflito entre o desejo e a razão e parte 

da premissa de que toda escolha é uma renúncia.  

Grande parte do longa se passa dentro de um único cômodo, uma sala 

de estar. A técnicas cinematográficas utilizadas fazem com que o espectador 

se sinta dentro da sala e duas musicistas dão a sensação de ser a alma das 

personagens. “O grande destaque técnico do filme aparece nos primeiros 4 

minutos. A tela é preenchida por uma grande fotografia e cinematografia, 

fazendo um simples papel flutuando ao vento encher nossos olhos de 

emoção”. (BISMARK, 2016). 

Diferente dos outros filmes, os ângulos e enquadramentos utilizados 

em “o perfume da memória” pretendem dar a sensação de intimidade. A 

narrativa é composta para que o espectador participe das conversas e 

discussões de apenas duas personagens. Entretanto o público não faz parte 

do filme, somente ouve. 
 

Considerações finais 

As semelhanças sonoras dos três filmes do artista são muitas, mas 

pode-se destacar que o diretor mistura os sons diegéticos, não diegéticos e 

matediegéticos. As personagens ouvem os sons juntamente com o público. 
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A música faz parte da narrativa e se torna, por vezes, mais importante do que 

enquadramentos e ângulos da cena. 

A composição dos três filmes foram pensadas de maneira diferente. 

Mas o artista não esconde que quer passar, a partir de suas obras, uma única 

mensagem: só o afeto pode salvar o mundo. É pertinente apontar que os 

signos presentes nas obras levam à essa conclusão sem apelar ao 

sentimentalismo barato, a discussão se dá de forma singela. 

A narrativa fílmica das obras se completa a partir de elementos que 

formam a poesia. De todo modo a mensagem pretendida chega ao 

espectador com gestos, falas, movimentações de câmeras e, principalmente, 

a música. Se o público fechar os olhos a música consegue contar a história. 
 

Referências bibliográficas 

ALMEIDA, Isac Rodrigues de. Trilha sonora e implicações significativas no Cinema: 

Análise a partir do Filme “1984”. Intercom. 2017. 

ARRAIS, David. Cinema Com Rapadura. 2013. Disponível em: 

www.cinemacomrapadura.com.br/criticas/308636/solidoes-2013-um-desfile-de-

personagens-cativantes/. Acesso em: 29/11/2018 

BARBIERI, Miguel. Veja São Paulo. 2010. Disponível em: 

www.oswaldomontenegro.com.br. Acesso em: 29/11/2018 

BISMARK, L. Adoro Cinema. 2016. Disponível em: www.adorocinema.com. Acesso 

em: 29/11/2018 

CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo: Cortez, 

1998. 163 p. 

DENCKER, Ada de Freitas Maneti; VIÁ, Sarah Chucid da. Pesquisa empírica em 

ciências humanas. São Paulo: Futura, 2001. 

GOLDENBERG, Mírian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em 

ciências sociais. 8. ed. Rio de Janeiro: Record, 2004. 110 p. 

JOLY, Martine. Introdução à Análise da Imagem. Lisboa: Edições 70. 1994. 

LOTMAN, Yuri. Estética e semiótica no cinema. Lisboa. Editora Estampa, 1978 

MAPURUNGA, Siria. Diário do Nordeste. 2010. Disponível em: 

www.oswaldomontenegro.com.br. Acesso em: 14/05/2018 

MARTINS, Célia. A imagem fotográfica como uma forma de comunicação e 

construção estética: apontamentos sobre a fotografia vencedora do World Press 

Photo 2010. 2013. 21 f. Universidade Fernando Pessoa, Porto. 

MASCELLI, Joseph V. Os cinco Cs da cinematografia: técnicas de filmagem. 1. Ed. 

São Paulo: Summus Editora, 2010. 228 p. 

SBABO, Alexandre Provin. Os efeitos de sentido do som no cinema documental e o 

contrato de veridicção. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 2017. 

 

http://www.cinemacomrapadura.com.br/criticas/308636/solidoes-2013-um-desfile-de-personagens-cativantes/
http://www.cinemacomrapadura.com.br/criticas/308636/solidoes-2013-um-desfile-de-personagens-cativantes/
http://www.oswaldomontenegro.com.br/
http://www.adorocinema.com/
http://www.oswaldomontenegro.com.br/


 

132 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

O ensaio no cinema de Chris Marker 
 

Ângela Caroline Kreuzberg (PG-UEL)1 

 
De caráter inquietante e reflexivo, o ensaio torna-se objeto de reflexões 

teóricas e filosóficas, especialmente na segunda metade do século XX. O 

ensaio denomina-se, em termos gerais, como uma categoria de discurso 

científico ou filosófico que combina elementos considerados literários, 

habitualmente expressado em forma escrita. No entanto, apesar de suas 

origens literárias, suas vertentes não se restringem a um único campo ou 

forma: o ensaio transita nas mais distintas áreas, como fotografia, música, 

desenho, literatura e cinema. Pensando no diálogo entre mídias, o presente 

trabalho busca realizar aproximações entre dois campos, cinema e literatura, 

tomando como base o legado literário do ensaio e suas implicações no 

cinema de Chris Marker, e adotando como corpus para análise o filme Sem 

sol (1982). Como aportes teóricos, serão utilizadas as considerações acerca 

do ensaio levantadas por Lukács (1971) e Adorno (2012), basilares para 

pensarmos alguns dos atributos do ensaio; no entanto, para análise de nosso 

objeto, adentraremos o campo cinematográfico, recorrendo como aporte 

teórico Corrigan (2015) nas reflexões sobre o filme-ensaio. 

 

Palavras-chaves:  ensaio, filme-ensaio, cinema, literatura.  

 
 

 

 O presente artigo busca realizar aproximações entre dois 

campos, cinema e literatura, tomando como base o legado literário do ensaio 

e suas implicações no cinema de Chris Marker e adotando como corpus para 

análise o filme Sem sol (1982).  

 Em Sem sol, o cineasta recorre às imagens de arquivo aliadas a 

leituras de cartas de um cinegrafista viajante. A narrativa em tom pessoal é 

justaposta as imagens de arquivo, desencadeando uma reflexão sobre a 

memória e, por conseguinte, tornado sensível o apelo da imagem de arquivo. 

Segundo Suppia e Milward (2012, p. 58), em meio a uma carreira tão 

multifacetada, um denominador comum se sobressai: o interesse pela 

natureza do tempo e o fascínio pela memória. 

                                         
1 Mestranda em Literatura Comparada pela Universidade Estadual de Londrina, bolsista pela 

CAPS.  
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 Sobre o autor, Christian François Bouche-Villeneuve nasceu em 

Neuilly-sur-Seine, França, em 29 de julho de 1921, e morreu em Paris na data 

de seu aniversário de 91 anos. No final dos anos 1940, assumiu um 

pseudônimo, Chris Marker, cuja pronúncia era tangível na maioria das 

línguas.  Marker, apesar de ser autor e coautor de pelo menos cinquenta 

filmes, entre longas e curtas-metragens, é mais conhecido por filmes como 

La Jetée (1962) e Sans Soleil (1982), sendo a maioria de seus filmes ainda 

desconhecidos de um público mais amplo.  

 Sua obra é feita de uma multiplicidade de trabalhos nos mais 

diversos suportes e formatos: livros, instalações, mídias digitais e filmes. 

Marker era escritor, fotógrafo, cineasta, artista multimídia, tendo atuado em 

diversas atividades: romancista, poeta, dramaturgo, crítico de arte, editor, 

diagramador, cineasta, videomaker, artista plástico, entre outros. Atuando 

em modalidades fronteiriças e desafiador das convenções, era um “bricoleur 

de imagens, como ele mesmo gostava de se definir. Marker foi um pioneiro 

do cinema experimental, do cinema vérité (embora preferisse o rótulo “ciné, 

ma vérité”), do filme‐ensaio e das artes do vídeo, entre outras” (SUPPIA; 

MILWARD, 2012, p. 58). 

 

O ensaio como legado literário 
 

 De caráter inquietante e reflexivo, o ensaio torna-se objeto de 

reflexões teóricas e filosóficas, especialmente na segunda metade do século 

XX. Em uma concepção mais rasa, o ensaio denomina-se, em termos gerais, 

como uma categoria de discurso científico ou filosófico que combina 

elementos considerados literários, habitualmente expressado em forma 

escrita. No entanto, apesar de suas origens literárias, suas vertentes não se 

restringem a um único campo ou forma: o ensaio transita nas mais distintas 

áreas, como fotografia, música, desenho, literatura e cinema. Pode-se 

argumentar que célebres pensadores são importantes para teorizar seu 

legado, como Michel de Montaigne, Roland Barthes, Georg Lukács e Teodoro 

W. Adorno. Esses autores se serviram do ensaio tanto como registro de seus 

pensamentos quanto como o próprio objeto de reflexão. 

 Apesar de Montaigne ser celebrado como o criador do ensaio 

pessoal como gênero de escrita, a proposta de criação desse gênero parece 

ocultar raízes mais distantes. Georg Lukács, em seu texto Sobre a essência e 

a forma do ensaio (1910), levanta questões sobre o que é o ensaio, seus meios 

e os caminhos, relevando sua presença desde os diálogos de Platão e escritos 

dos místicos. Para tanto, seu pensamento segue um caminho que elucida a 

cisão ocorrida entre arte e ciência, sendo a emancipação da ciência uma 
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escolha que nos leva a um modelo de valorização do científico em 

detrimento de outras perspectivas e formas de conhecimentos. No entanto, 

para o autor, é naqueles escritos em que uma arte pura se manifesta que a 

escrita revela a expressão humana destinada às questões vitais: 

 
Ainda que nas épocas primitivas, ainda indiferenciadas, ciência e 

arte (e religião e ética e política) não se distinguissem e formassem 

uma unidade, assim que a ciência se emancipou e se tornou 

autônoma, tudo quanto fosse preparatório perdeu seu valor. 

Apenas quando algo dissolveu todo seu conteúdo em forma e se 

tornou pura arte ele deixa de ser supérfluo; mas, então, sua antiga 

cientificidade é totalmente esquecida e perde todo seu significado. 

Existe, portanto, uma ciência da arte, mas existe ainda um modo 

completamente diferente de manifestação do temperamento 

humano, cujo meio de expressão, na maioria das vezes, é a escrita 

sobre a arte. Na maioria das vezes, eu disse, pois há muitos escritos 

que se originaram de tais sentimentos sem nunca chegar a tocar 

nem a literatura nem a arte, nos quais as mesmas questões vitais 

são postas sobre a mesa, como naquelas escritos que se chamam 

críticas; mas, neste caso, as questões são dirigidas diretamente à 

vida, sem a necessidade de nenhuma mediação da literatura ou da 

arte. E justamente os escritos dos maiores ensaístas são desta 

espécie: os diálogos de Platão e os escritos dos místicos, os ensaios 

de Montaigne e as páginas de diário imaginárias e as novelas de 

Kierkgaard (LUKÁCS, grifos meus, 1971, p. [2]). 

 

 Adotando essa perspectiva levantada por Lukács, podemos 

pensar também na crise do método científico como modelo único, bem como 

no reconhecimento do ensaio na qualidade de espécie literária que restitui a 

liberdade de espírito, e em sua despretensão enquanto método e forma.  

 Sobre as considerações de Lukács na carta a Leo Popper que 

serve de introdução ao livro A alma e as formas, Adorno (2012, p. 18) comenta 

que Lukács define o ensaio como forma artística sem perceber que 

 
[...] o ensaio se aproxima de uma autonomia estética que pode ser 

facilmente acusada de ter sido apenas tomada de empréstimo à 

arte, embora o ensaio se diferencie da arte tanto por seu meio 

específico, os conceitos, quanto por sua pretensão à verdade 

desprovida de aparência estética. 

 
 O pensamento de Adorno diverge de Lukács uma vez que não 

considera o ensaio como arte, mas paralelamente também não concorda 

com a máxima positivista “segundo a qual os escritos sobre arte não devem 
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jamais almejar um modo de apresentação artístico” (ADORNO, 2012, p. 18). 

Para ele, uma autonomia da forma não é melhor que a concepção de Lukács. 

 Em “O ensaio como forma”, uma das reflexões mais 

significativas sobre o assunto, Adorno realiza uma crítica ao espírito 

dogmático derivado da busca de um purismo científico no meio acadêmico. 

Em uma concepção positivista, qualquer parcela expressiva e subjetiva 

ameaçaria uma suposta objetividade que aflora após a eliminação do sujeito 

(ADORNO, 2012, p. 18-19). Tal pensamento pressupõe ainda que “todo 

conhecimento possa, potencialmente, ser convertido em ciência” (ADORNO, 

2012, p. 22). No entanto, esse pensamento desconsidera a importância de a 

arte não ser ciência, e a relevância da experiência subjetiva como qualidade.  

 A experiência subjetiva pode ser compreendida como atributo 

que confere relevo a uma obra. Tomamos como exemplo os escritos de 

Marcel Proust, em que “o parâmetro da objetividade desses conhecimentos 

não é a verificação de teses já comprovadas por sucessivos testes, mas a 

experiência humana individual, que se mantém coesa na esperança e na 

desilusão. Essa experiência confere relevo às observações proustianas” 

(ADORNO, 2012, p. 23). Nesse trecho, podemos perceber que algumas obras, 

sobretudo o ensaio, podem nos oferecer uma alternativa subversiva contra 

o pensamento sistêmico, não aderindo a doutrinas empiristas, valorizando a 

experiência pessoal e subjetividade do enfoque. Ou seja, no ensaio não é 

necessário comprovar – seja pelo empirismo, seja pelo método científico – 

uma ideia; mesmo porque, para esse gênero, o próprio conceito de verdade 

absoluta é abolido. Segundo Adorno (2012, p. 25), uma das contribuições do 

ensaio é justamente suspender o conceito tradicional do método, uma vez 

que, 

 
[...] o ensaio não segue as regras do jogo da ciência e da teoria 

organizadas, segundo as quais, como diz a formulação de Spinoza, 

a ordem das coisas seria o mesmo que a ordem das ideias. Como a 

ordem dos conceitos, uma ordem sem lacunas, não equivale ao que 

existe, o ensaio não almeja uma construção fechada, dedutiva ou 

indutiva. 

 
Essa concepção é associada à ideia do ensaio enquanto a exposição 

de um processo de pensamento, no qual as lacunas fazem parte do 

pensamento. Na continuação do trecho citado, Adorno atesta que o sujeito 

do ensaio é um pensador e o ensaio, 

 

[...] se revolta sobretudo contra a doutrina, arraigada desde Platão, 

segundo a qual o mutável e o efêmero não seriam dignos da 
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filosofia; revolta-se contra essa antiga injustiça cometida contra o 

transitório, pela qual este é novamente condenada no conceito. O 

ensaio recua, assustado, diante da violência do dogma, que atribuiu 

dignidade ontológica ao resultado da abstração, ao conceito 

invariável no tempo, por oposição ao individual nele subsumido 

(ADORNO, 2012, p. 25). 

  

Ainda que o ensaio se desenvolva tendo a falta de método como 

método, e possua como característica uma composição e um pensamento 

fragmentados, alguns elementos são identificados como diretrizes comuns 

nesse gênero. Para um mapeamento do ensaio, Corrigan, em seu livro O 

filme-ensaio: Desde Montaigne e Depois de Marker, apresenta o ensaio 

transitando em três polos: “a atividade de entrecruzamento da expressão 

pessoal, da experiência pública e do processo de pensamento” (CORRIGAN, 

2015, p. 18). 

Essas primeiras considerações acerca do ensaio levantadas por Lukács 

e Adorno, e expostas neste artigo, são basilares para pensarmos alguns dos 

atributos do ensaio; no entanto, para análise de nosso objeto, adentraremos 

o campo cinematográfico, recorrendo como aporte teórico Corrigan (2015) 

nas reflexões sobre o filme-ensaio. 

Assim como o ensaio literário, esse tipo de obra aloca seu interesse no 

processo do pensamento. Notamos que, com o aparato cinematográfico, 

nosso processo de apreensão e leitura do mundo é alterado, isto é, a partir 

de uma tecnologia, alteramos nosso prisma sobre a escrita. Sendo assim, o 

cinema, mais especificamente o filme-ensaio, não trata mais de uma 

narrativa ficcional ou real, mas inaugura uma nova forma de escritura do 

processo de pensamento por um meio verbal e imagético.  

Apesar de os debates teóricos que aprofundam o termo filme-ensaio 

ocorrerem somente a partir de 1990, produções ensaísticas existem desde 

as primeiras décadas do cinema. A exemplo disso, temos o filme A corner in 

wheat, de David Wark Griffith, de 1909, considerado o primeiro filme-ensaio 

da história. Na década de 1920, lembramos a empreitada de projetos 

cinematográficos ensaísticos de Sergei Eisenstein, como a adaptação de O 

capital (1867) de Karl Marx. Na mesma década, temos a produção do clássico 

O Homem com a Câmera (Chelovek s kinoapparatom,1929), de Dziga Vertov, e 

Terra sem pão (Las Hurdes, tierra sin pan, 1933), de Luis Buñuel. No entanto, é 

somente a partir de 1940 que cineastas como Chris Marker e Peter 

Greenaway (nos anos 1980), passam a definir suas obras cinematográficas 

como filmes-ensaios. O reconhecimento das singularidades e 

potencialidades dessa forma de cinematografia foi construído 

gradualmente, desde Hans Richer e Alexandre Astruc, nos anos 1940, 
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acelerada pelos comentários de André Bazin, nos anos de 1950, e de Jean-

Luc Godard, nos anos de 1960. Se na década de 1990, a expressão ainda era 

enigmática; na contemporaneidade, a dificuldade de entendimento e 

classificação dessas produções persiste. Equivocadamente, há obras que são 

designadas precipitadamente como parte do gênero documentário; isso 

deriva – além da heterogeneidade entre as obras ensaísticas – de uma 

tentativa de classificação binária, entre filmes narrativos e documentários 

tradicionais. 

Já na década de 1980, com Imagem-movimento (1983) e Imagem-tempo 

(1985), Gilles Deleuze já propunha que as imagens fílmicas e seus diferentes 

regimes eram uma forma de fazer filosofia. Defensor da presença do 

pensamento no cinema, Deleuze, em seu livro póstumo L’ île déserte et autres 

textes (2002), afirma que alguns cineastas, sobretudo Godard, introduziram 

o pensamento no cinema. Outro autor de destaque na compreensão do 

cinema enquanto processo de pensamento é Jacques Aumont. No livro À quoi 

pensent les filmes (1996), o autor argumenta que o cinema é uma forma de 

pensamento expressando ideias por meio de um discurso de imagens e sons 

tão denso quanto o discurso das palavras (MACHADO, 2003, p. 1).  

Já no Brasil, Arlindo Machado se destaca como um dos principais 

contribuidores para a discussão sobre o caráter ensaístico do cinema dentro 

do cenário nacional.  Em O filme-ensaio (2003), levanta a discussão da 

possibilidade de ensaios não escritos e ensaios construídos em forma de 

enunciados audiovisuais. O autor, ao tratar do filme-ensaio, apresenta de 

forma sintética a explicação de um conceito, ainda que provisório, em que 

três características se sobressaem: a subjetividade do enfoque, a eloquência 

da linguagem e a liberdade do pensamento.  

 

 Marker e a retomada do ensaio 

 

Construído a partir de imagens de arquivo integradas a leituras de 

cartas de um cinegrafista viajante, as imagens em Sem sol articulam uma 

reflexão sobre memória e história. As asserções e negações do filme, 

parecem dar foco as impressões passageiras do mundo.  

O que vemos no processo de montagem realizado por Marker é o 

tratamento de camadas, não pela simples justaposição entre uma imagem e 

o texto proferido em voz-over, mas pela contraposição entre imagens que 

evocam relações semânticas. São períodos históricos diferentes, imagens 

que representam parte de um imaginário coletivo de uma determinada 

cultura sendo introduzidas e ressignificadas em um processo de 

pensamento subjetivo, ou seja, a justaposição de realidades díspares em um 
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processo criativo e poético. A montagem observada em Sem sol está 

intrinsicamente ligada a escritura de um processo de pensamento.   

O processo de mediação da imagem realizado por Marker aproxima-

se em muito das estratégias e conceitos aplicados ao ensaio fotográfico, tal 

como podemos observar esse tratamento em um de seus filmes mais 

famosos, La jetté. Apesar do filme de 1962 de ser uma ficção, ou melhor, uma 

ficção científica, uma vez que trata de uma viagem no tempo, observamos a 

articulação talentosa do cineasta ao criar uma história de amor – singela e 

tocante – apenas com imagens estáticas, fotografias que ganham ritmo e 

movimento pela narração em voz-over.  

O ritmo e a voz narrativa aproximam a montagem de uma poesia, sem 

descuidar da potência da imagem, o que o torna coerente a primeira frase 

do narrador: “esta é a história de um homem marcado por uma imagem da 

infância”. A imagem parece caminhar não como mera ilustração, mas como 

uma parte viva, que marca e altera a percepção do mundo.  

Podemos observar em seus filmes um tipo de cinema que herda e 

refaz as tradições ensaística anteriores: o ensaio literário e o ensaio 

fotográfico. Quanto ao ensaio fotográfico, outras produções ilustram esse 

entrelaçamento, como Coréennes (1958), ensaio fotográfico, e as 

cinematografias Carta a Sibéria (1958), e Sem Sol (1982). Para Corrigan (2015, 

p. 40) “é no cruzamento entre o ensaio fotográfico e o filme-ensaio [...] que 

de descobre mais visivelmente seu complexo envolvimento com as 

possibilidades de criar um espaço em um tempo entre as imagens, 

interstícios experimentais nos quais situa pensamentos do mundo”.  

No meio dessas reflexões, podemos considerar que uma das buscas 

de Marker seja justamente um dos anseios do ensaio: documentar a 

experiência humana, ainda que fragmentada, em que os espaços entre um 

tempo e uma imagem são espaços de reflexões aproximados pelo processo 

de pensamento. Dessa forma, não há uma organização narrativa linear, uma 

ordem sem lacunas, conforme já dito anteriormente, pois esse modelo “não 

equivale ao que existe, o ensaio não almeja uma construção fechada, 

dedutiva ou indutiva” (ADORNO, 2012, p. 25). 

A utilização de imagens e montagem é que cria espaços temporais 

entre as imagens explorados na obra de Marker. Interessantemente, o uso 

desse espaços conceituais e críticos permite uma investigação que 

constroem um conhecimento fora do modelo sistêmico científico criticado 

por Adorno – uma das contribuições do ensaio é justamente suspender o 

conceito tradicional do método.  

A recusa do modelo científico no ensaio potencializa o surgimento de 

novas formas de pensar a imagem. Conforme coloca Corrigan (2015, p. 40), 
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“o ensaio fotográfico forneceria um paradigma transicional que permitiria ao 

cinema descobrir a sua capacidade de explorar esses espaços conceituais 

críticos entre as imagens”. 

Retomando nosso olhar a Sem Sol, observamos uma reflexão sobre a 

história e o tempo através de imagens de arquivo e da narração ficcional. A 

partir das imagens de arquivo, temos por meio da montagem um 

agenciamento de imagens e textos que cria conjunções dialéticas, 

reconfigura seu sentido original e provoca a reflexão. 

O início do filme tem a projeção de uma voz feminina, de Alexandra 

Stewart, que lê e comenta cartas de um cinegrafista viajante: Sandor Krasna. 

Existe, em certa medida, a remontagem de um modelo literário epistolar, 

cuja estrutura textual tem um emissor e um receptor. Nesse momento se 

configura uma narrativa em primeira pessoa, ou seja, temos a subjetividade 

do enfoque, um dos elementos basilares do ensaio. 

Quanto à flutuação de tempo na narrativa, podemos levantar a 

hipótese de se tratar de uma organização que remonta às intervenções da 

memória, pois os devaneios do pensamento mesclariam passado e presente 

no tempo/espaço. Filmado em locais do mundo distantes entre si, o filme 

contém imagens registradas na Islândia, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Japão, 

Estados Unidos, França e Portugal, o que parece se relacionar com uma das 

questões levantadas pelo cinegrafista, que diz que, no século XIX, a 

humanidade acerta contas com o espaço, e o desafio do século XX era a 

coabitação do tempo – o que corrobora a ideia exposta como epígrafe do 

filme: “o afastamento dos países repara de algum modo a excessiva 

proximidade dos tempos” (T. S. Eliot, Racine 2º prefácio de Bajazet). Essa 

reflexão sobre o tempo presente ser coabitado pela história é perseguida 

por todo o filme. 

Na cena inicial, temos uma imagem que se dirige a uma lembrança, 

Alexandra diz ser a primeira imagem de que Sandor havia lhe falado: três 

crianças em uma estrada, na Islândia, em 1965: “Ele disse que, para ele, era 

a imagem da felicidade. Ele tentava várias vezes associá-la a outras imagens, 

mas não conseguia”. Sandor parece funcionar como alter ego de Marker 

dentro da narrativa; na primeira imagem do filme, temos a tentativa do 

compartilhamento de uma experiência subjetiva, a figuração da felicidade 

contida na imagem de três crianças, para o campo do público.  

Indiretamente, o cinema acaba por questionar sua própria linguagem, 

o que se torna mais claro com a narração: “ele me escreveu, preciso colocá-

la sozinha, no início de um filme, com a tarja preta. Se não virem a felicidade 

na imagem ao menos verão o preto”, e é exatamente da forma descrita que 

a cena é colocada no filme. 
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Com o avanço dos quadros, o contraste entre de lugares e eventos 

parece se tornar parte da estética e do processo de pensamento 

desenvolvido. A distância geográfica entre os países é dissolvida, “na 

montagem, as distâncias espaciais são encurtadas; no entanto, as distâncias 

temporais permanecem enigmáticas” (FAGIOLI, 2014, p. 162).  

O olhar direcionado aos eventos cotidianos aproxima-se da ideia de 

olhar subjetivo e retira do espectador a compreensão do tempo em que 

aquelas imagens foram registradas. Observamos isso em uma das cenas 

iniciais do filme, em que se observa pessoas em uma barca enquanto 

realizam uma travessia: é um fragmento de um cotidiano, que se dedica a 

refletir sobre a espera e imobilidade, o sono interrompido. Esse enfoque 

justifica-se na medida que Sandor diz amar a fragilidade desses instantes 

suspensos, essas lembranças que serviam apenas para deixar lembranças 

ou, segundo ele, “após dar a volta ao mundo, apenas as banalidades me 

interessam”.  

O olhar que direciona a narrativa aproxima-se de um cronista que 

busca falar da simplicidade e dos eventos cotidianos: 

 
Em Tóquio, são imagens de celebrações de bairro, pessoas lendo 

na rua, pegando o metrô, carros passando etc. Já em Guiné Bissau 

vemos pessoas em uma fila, trabalhando, as mulheres no mercado, 

etc. Essa forma de lidar com o tempo, na montagem, cria indícios 

da forma de se lidar com a memória. E o fato de que as lembranças 

não remetem aos acontecimentos como foram de fato, mas à uma 

invenção da mente humana, é tal como ocorre durante o sonho 

(FAGIOLI, 2014, p. 162). 

 

A montagem que recria uma memória dentro da narrativa é, ao 

mesmo tempo, uma reflexão sobre a memória e a funcionalidade das 

lembranças. Em um momento do filme, temos a seguinte reflexão: “eu 

passaria a vida a indagar sobre a função da lembrança que não é o oposto 

do esquecimento, mas seu avesso. Nós não lembramos, recriamos a 

memória, como recriamos a história”. 

O interesse em discutir as memórias individuais e coletivas é um tema 

recorrente em Marker. No filme-ensaio O Fundo do Ar é Vermelho (1973), o 

cineasta utiliza de imagens gravadas por mais de cinquenta cinegrafistas 

militantes para criar outra perspectiva da história das lutas sociais no mundo 

entre os anos 1960 e 1970. Dessa forma, o filme constrói um retrato das 

esperanças e as decepções suscitadas pelos movimentos revolucionários de 

68 no mundo inteiro: o regime chinês, o cubano, a Primavera de Praga, os 

movimentos estudantis e operários franceses, entre outros. Marker parece 

reconhecer que o sentido da imagem se move junto à história. Em sua forma 
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de montagem, revela disparidades entre imagens e testemunhos, trazendo, 

assim, uma polifonia do que é dito e lembrado sobre as manifestações 

populares, sobre os movimentos políticos e sobre a própria História social. 

Já em Sem sol parece interessar-se pelas camadas de história e memórias 

contidas nos lugares que visita.  

Outro elemento a ser notado são os congelamentos de cenas [freeze 

frame] dentro do filme. Em certos momentos, quando as pessoas filmadas 

dirigem o olhar à câmera, temos o congelamento da cena como em uma 

fotografia. Esses momentos suspensos lembram a potência da imagem: o 

discurso é interrompido para que as imagens possam falar por si mesmas 

ou retribuam o olhar do espectador.  

O olhar direcionado ao espectador acaba por realizar a quebra da 

quarta parede, o que faz com que se evidencie a linguagem do cinema. 

Próximo à metade final do filme, enquanto registra a espera de pessoas para 

embarcar, os olhares para câmera são contrapostos com o texto: “existe algo 

mais ridículo para se dizer às pessoas como ensina nas escolas de cinema 

para não olharem para câmera?”. Essa interação com a linguagem do cinema 

segue durante todo o filme.  

Próximo às cenas finais, a montagem retorna à imagem com as três 

crianças do início do filme. O plano é remontado, mas agora em sua 

totalidade, sem cortes, acrescentando um fim um pouco fluido, com o 

enquadramento trêmulo devido à força do vento. Essas marcas do aparato 

técnico da câmera, com suas tremulações e fisicalidade, reforçam a ideia de 

que, nessa narrativa, a memória é indissociável do dispositivo que a registra. 

 Sobre essa passagem, Fagioli (2014, p. 162) acredita que a imagem 

“[n]o início elas representam felicidade. Quando são retomadas, após a 

leitura de tantas cartas de memórias permeadas de um sentimento 

pessimista, elas voltam com outro sentido, são associadas à destruição, à 

catástrofe”. Esse sentimento de catástrofe é configurado pelo contraste 

criado na montagem que aproxima a imagem de uma cidade soterrada pelas 

cinzas de um vulcão.  

Com essas observações e outras estimuladas no decorrer do artigo, 

podemos nos questionar acerca de como o filme-ensaio altera a nossa 

percepção do cinema. A experiência ensaística em Sem Sol aparece como um 

questionamento ativo e constante, partindo de um ponto de vista subjetivo; 

é a partir de uma consciência de si que o ensaísta busca construir sua obra.  

Dotado de uma subjetividade expressiva, Marker é um dos principais 

representantes do ensaio no cinema. Na análise realizada, podemos 

observar a aproximação do autor com três dos elementos basilares ao 
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ensaio: a experiência pessoal; a experiência pública; o processo de 

pensamento.  

Conseguimos demonstrar com Sem sol que a escritura do filme pode 

ser percebida no trabalho de montagem, sendo que as imagens de arquivo 

em justaposição ao texto nos apresentam a voz do cineasta ensaísta. A 

escolha do texto do filme ser construída a partir de cartas contribui de forma 

significativa para dar um tom pessoal àquelas memórias, o que cria a ilusão 

de memória as imagens passadas.  
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Mito, arquétipo e arte: circulação do trickster  na cultura e 

cinema brasileiros. 

 
Autor – Victor Finkler LACHOWSKI (UFPR)1 

Orientador – Hertz Wendel de CAMARGO (UFPR)2. 

 

 
Resumo: Esta pesquisa tem por intenção traçar a presença do arquétipo do 

trickster dentro da produção cinematográfica nacional, justamente para 

podermos compreender essas figuras e a importância e presença das 

mesmas dentro das nossas interpretações do mundo (JUNG, 2000). É 

realizada uma análise teórica e bibliográfica sobre a figura do trickster e 

sobre como se dão as características e a própria relação do mesmo dentro 

dos produtos culturais, seguida de um processo de análise-fílmica de Vanoye 

e Goliot-Lété (2008) e, assim, separar o trickster do restante da narrativa e 

assim realizar uma comparação indireta sobre os personagens Pedro 

Malasartes (As Aventuras de Pedro Malasartes, 1960), Boto (Ele, o Boto, 1987) 

e João Grilo (O Auto da Compadecida, 2000). Conclui-se que o trickster, ou 

pelo menos parcela considerável de suas características, está presente 

dentro das três representações, ressaltando como os arquétipos - 

principalmente o trickster - sabem se adaptar a roupagens e linguagens 

narrativas ao longo de um mesmo meio cultural. 
 

Palavras-chave: trickster, cinema nacional, arquétipo, cultura. 
 

Introdução 

 

As formas arquetípicas são primordiais aos homens, trabalhando em 

conjunto com a percepção, dado os antecedentes históricos nos quais se 

fundamentam as ideias e concepções da humanidade, tão inócuos e 

distantes que pertencem a um período onde a consciência ainda não 

pensava, mas sentia o mundo ao seu redor (JUNG, 2000, p. 42) 
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Assim, os arquétipos se aderem ao inconsciente coletivo, que é 

universal, sendo refletido igualmente em conteúdos e modos de 

comportamento “em toda parte e em todos os indivíduos” (JUNG, 2000, p. 

15), e a percepção interior, citada anteriormente, que vincula tais formas ao 

nosso imaginário, realizando tal proeza como fenômeno, sendo visto ou 

ouvido, em nossos sentidos mais cientes.  

Dadas as correlações existentes entre os arquétipos e o inconsciente 

coletivo, é corroborativo que se afirme que ambos se suportam dentro das 

narrativas contadas através da humanidade, aderindo aos novos meios 

culturais que existam, com certa facilidade que Jung (2000) explica ao se 

referir ao coletivismo das imagens inconscientes: 
 

Eu sou o objeto de todos os sujeitos, numa total inversão de minha 

consciência habitual, em que sempre sou sujeito que tem objetos. 

Lá eu estou na mais direta ligação com o mundo, de forma que 

facilmente esqueço quem sou na realidade. "Perdido em si mesmo" 

é uma boa expressão para caracterizar este estado. (JUNG, 2000, p. 

32) 

 

Em razão disso, desenvolvemos e aderimos à certas “matrizes 

linguísticas” (JUNG, 2000, p. 42), textuais quanto aos seus objetivos de 

perpetuação dessas imagens primordiais. Quando interagimos com a 

fantasia ficcional encontramos uma forma de absorver certos fragmentos 

desses imaginários para aderi-los em nossas vidas, de maneira consciente 

ou inconsciente, de maneira que esses mitos/arquétipos, frutos de narrativas 

fantásticas, ainda estejam vivas dentro do ser humano (CAMARGO, 2013, p. 

54). 

Dentro desses “novos” meios de transmitir os conteúdos mitológicos, 

tendo em vista o longo histórico de existência do ser humano e de suas 

imagens primitivas e culturais, um “recente”, porém considerado já antigo 

pela comparação com o tempo de vida mortal do homem, é o cinema, meio 

que funciona como ciência, comunicação, arte e cultura (esta última 

extremamente relevante para a contextualização dos arquétipos em 

diferentes sociedades), já que “podemos atribuir a palavra cultura às 

produções literárias, cinematográficas, musicais, teatrais ou circenses 

(CAMARGO, 2017, p. 27). Dessa forma, o arquétipo dos “tricksters”, 

“regularmente saudados como os criadores da cultura” (HYDE, 2017, p. 18) 

não poderia ficar distante de nenhum produto cultural, ainda mais sendo 

esses transmissores dos próprios mitos, sendo bem aceito como estrela 

cinematográfica (JUNG, 2000, p. 265). Além disso, o cinema é uma mídia que 

reforça a subjetividade coletiva, onde os arquétipos estão presentes 
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(CAMARGO, 2013, p. 69 adaptado). O trickster vive nos meios artísticos, e 

suas características se espalham aos quatro ventos como sua personalidade. 

Podemos definir como “objetivo” da seguinte pesquisa localizar o 

cinema como meio narrativo que perpetua os arquétipos e a mitologia na 

contemporaneidade, e destacar o trickster como fator importante, tanto por 

seu arsenal imagético histórica e culturalmente amplo, quanto por sua 

presença astuciosa e rica na sociedade. Afinal, “não só o próprio tipo mas 

também suas variações podem ser documentados com material mitológico 

comparativo” (JUNG, 2000, p. 63). 
 

Metodologia 

 

A metodologia se divide em etapas. A primeira etapa consiste numa 

pesquisa bibliográfica acerca da teoria do trickster como figura arquetípica, 

analisando as características de sua personalidade e ações, para 

compreender mais sobre sua apresentação e representação, inclusive como 

elemento cultural. 

Na segunda etapa é empregada da análise-fílmica de Vanoye e Goliot-

Lété (2008) que se define em desconstruir e descosturar um filme a partir de 

elementos isolados, revisitando as obras para enquadrar formas distintas do 

próprio filme (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 2008, p 7). Assim, o movimento de 

rasgar o tecido fílmico faz mover também seus significados (p. 4), para em 

seguida reconectar com base nessa nova leitura e que, ao final, se mostra 

devidamente fora da criação original do filme (p. 7), apresentando uma 

leitura perceptiva que enriquece ainda mais o filme para usufruí-lo melhor 

(p. 4).  

Os filmes selecionados para o emprego dessa metodologia são: As 

aventuras de Pedro Malasartes (1960), Ele, o Boto (1987) e O Auto da 

Compadecida (2000). Todas obras nacionais com um certo espaço de tempo 

entre si, filmes considerados clássicos no cinema nacional, de movimentos e 

estéticas adversas, mas que compartilham de um mesmo elemento que, 

ainda que com divergências amplas em cada representação, ainda se 

conecta com os outros, ressaltando novamente a abrangência de tal objeto 

de estudo e em sua complexidade de identificação. 

O trickster, elemento selecionado nessa análise fílmica, pode ser 

removido do restante da narrativa cinematográfica para que assim seja 

possível perceber os traços, sejam eles sutis ou escrachados, que 

caracterizariam todos os personagens tratados como objetos de estudo 

neste trabalho. Com base nessa releitura de obras nacionais de décadas 

distintas, pode-se ter uma pequena amostra de quão forte a arquetípica 
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tricksteriana está enraizada dentro do imaginário humano, independente do 

período histórico e da localização geográfica. 

A reflexão acerca dessas imagens primordiais faz parte do faro 

instintivo da humanidade, como explica Jung (2000) 
 

No fundo, nada significa algo, pois antes de existirem seres 

humanos pensantes não havia quem interpretasse os fenômenos. 

As interpretações só são necessárias aos que não entendem. Só o 

incompreensível tem que ser significado. O homem despertou num 

mundo que não compreendeu; por isso quer interpretá-lo. (JUNG, 

2000, p. 41) 

 

Essa interpretação cria textos, ou seja, narrativas teciduais que 

elaboram um próprio sistemas de códigos e signos, e tais narrativas míticas 

se movem ao longo da humanidade, produzindo produtos culturais que se 

inventam e reinventam, a cultura é viva (CAMARGO, 2013), e compreender 

seus sentidos e formas são formas de entender o homem e seu imaginário, 

principalmente o coletivo. 
 

O Trickster 

 

Traçar um estudo teórico acerca da significação do trickster, seus 

elementos e tentar traçá-lo como figura com personalidade estática é no 

mínimo desrespeitoso com tal objeto/figura, seja em parte por duas das 

principais características suas serem a astúcia e a morfização. Quando 

combinadas, criam uma imagem divertida, um ser de prazer não 

compartilhado, nunca corrompido pela civilização e, em razão disso, “não há 

motivo para problematizar acerca de seu sentido e finalidade” (JUNG, 2000, 

p. 256) já que o mesmo funcionava antes do pensamento, numa época que 

a consciência humana funcionava embasada na percepção e não na reflexão. 

Por conta desse estágio “anterior”, no sentido de primitivo e instintivo, 

no qual se figura o trickster, é comum que o enxerguem apenas como um 

“reflexo de um estágio de consciência anterior e elementar” (JUNG, 2000, p. 

257) onde o trickster age, se expande, encolhe e manifesta. Esse conjunto de 

fatores dá a ideia irreal de que o trickster é uma figura crua e descomplexada, 

e nada poderia estar mais longe dos estudos acerca dele que isso. 

Outra ocasionalidade que molda um caráter de irrelevância quanto a 

figura mítica do trickster é o mesmo ser a “soma de todos os traços 

considerados inferiores” (JUNG, 2000, p. 265 adaptado). Assim como os 

demais arquétipos, “os instintos não são vagos e indeterminados por sua 

natureza, mas forças motrizes especificamente formadas” (JUNG, 2000, p. 
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54). O pensamento inconsciente de que os arquétipos são personificações 

rasas de instintos básicos é comum na contemporaneidade, sendo que a 

complexidade na qual se encontram desmente tal suposição, uma vez que 

eles são “imagens inconscientes dos próprios instintos [...], representam o 

modelo básico do comportamento instintivo” (JUNG, 2000, p. 54), com 

representações que abrangem toda a humanidade e suas especificidades e 

similaridades, não faltando por segregações ou preconceitos, produzindo 

uma razão quando o homem pensa sobre essas imagens, que representa 

seus próprios preconceitos e miopias (JUNG, 2000, p. 24). 

 

Para encontrar a significação acerca da própria origem do termo 

“trickster”, Lewis Hyde explora em “A Astúcia Cria o Mundo” (2017) todo o 

referencial de material tricksteriano e o compila, quanto sobre ao seu 

significado, ele cita 
 

A palavra trickster tornou-se universalmente aceita, na literatura 

antropológica, para designar um tipo de herói cultural ou civilizador 

que se manifesta em diversas culturas, [...]. Em sentido literal, o 

vocábulo trickster pode ser traduzido como “trapaceiro”, “impostor” 

ou “malandro”. No entanto, nenhuma dessas acepções expressa 

corretamente o caráter ambíguo e transgressor do herói trickster. 

(nota do tradutor, de QUEIROZ, citado em HYDE, 2017, p. 15) 

 

Ademais, 
 

“o termo trickster, adotado originalmente para indicar um restrito 

número de ‘heróis trapaceiros’ presentes no repertório mítico de 

grupos indígenas norte-americanos, designa hoje, na literatura 

antropológica, uma pluralidade de personagens semelhantes, de 

que se tem notícia em diferentes culturas. Trata-se, a rigor, de tipos 

ímpares, cada qual com feições próprias, animados por narrativas 

que os conduzem através de sinuosos caminhos”. (nota do tradutor, 

de QUEIROZ, citado em HYDE, 2017, p. 15) 

 

Podemos então começar a trabalhar suas características com base nos 

traços típicos do trickster, como  
 

[...] sua tendência às travessuras astutas, em parte divertidas, em 

parte malignas (veneno!), sua mutabilidade, sua dupla natureza 

animal-divina, sua vulnerabilidade a todo tipo de tortura e - last but 

not least - sua proximidade da figura de um salvador. (JUNG, 2000, 

p. 251) 
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Mas gostaria de voltar um pouco, na segunda citação do livro de Hyde, 

quando ele se refere a “narrativas que o conduzem através de caminhos 

sinuosos” (nota de QUEIROZ, 2017, p. 15). Isso leva a figura tricksteriana ao 

sentido de “andarilho”, aquele que vaga sem rumo, buscando aventuras e 

interferindo nas vidas daqueles que cruzam sem aviso o seu caminho, sendo 

essa vida tanto espiritual quanto física e palpável, em diversas mitologias, o 

trickster transita entre o céu e o inferno, transmitindo mensagens dos 

deuses aos homens, ou por ventura ele vai ao céu como ladrão e rouba das 

forças supremas. Ele subverte o local dos deuses, não é incomum que os 

deuses viviam na terra mortal e, por consequência de algum feito malandro 

do trickster, eles sejam obrigados a abandonar a terra e se mudar para um 

plano superior de vivência (HYDE, 2017). 

Tais ações podem despertar a ideia de que o trickster é uma figura má, 

que sempre visa a destruição, causando danos a todos aqueles que o 

cercam, mesmo que se limitando à existirem em completa ignorância quanto 

a presença ardilosa e destrutiva do trickster. Todas essas suposições estão 

erradas, e corretas. 

O trickster e o diabo não são a mesma coisa, “embora tenham sido 

confundidos com frequência (HYDE, 2017. p. 20). O diabo possui, segundo o 

imaginário popular, a função de roubar, matar e destruir, o trickster também 

é capaz de todas essas atitudes, embora não seja devidamente malévolo, 

comete atitudes ruins por sua “inconsciência e falta de relacionamento” 

(JUNG, 2000, p. 259), assim como é capaz de realizar o oposto delas, ou de 

inverter a lógica em cima de suas ações mas esse ponto será tratado mais 

adiante. O importante até o momento é compreender que o “trickster é 

amoral, não imoral” (HYDE, 2017, p. 20). 

Retornando as estradas, os trickster comumentemente vive solitário, 

fora da sociedade, dos círculos sociais rotineiros, como a família, mas ainda 

mais distantes dos círculos altos da sociedade. Ele se move rapidamente por 

esses ambientes em seus momentos de silêncio (seja por opressão, tristeza, 

etc.) e os alegra, ou pelo menos utiliza sua astúcia para um fim qualquer, 

causando travessuras por onde pisa, mesmo sendo reconhecido como um 

anfitrião desajeitado e até mesmo indesejado (HYDE, 2017, p. 67 adaptado). 

O trickster é o espírito dessas estradas, intermediário entre o dentro e fora 

das cidades e da sociedade, intermediário entre o céu e a terra (HYDE, 2017, 

p. 15). 

“Sob outros aspectos ele é o mais estúpido dos animais, caindo de um 

ridículo desajeitamento a outro” (JUNG, 2000, p. 259). Os conceitos instintivos 

e irracionais que relacionamos aos animais é fortemente presente na figura 

do trickster, uma vez que ele é um ser intermediário, que consegue transitar 
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da astúcia à estupidez em rapidez ímpar, pode-se categorizar o trickster 

como 
 

[...] um ser originário "cósmico", de natureza divino-animal, por um 

lado, superior ao homem, graças à sua qualidade sobre-humana e, 

por outro, inferior a ele, devido à sua insensatez inconsciente. 

(JUNG, 2000, p. 259) 

  

Uma das qualidades sobre-humanas do trickster é sua 

metamorfização, sua capacidade de trocar de pele, adepto à uma 

camaleozidade que vai muito além do aspecto físico. Não só o trickster sabe 

como alterar sua dimensão material, como sabe se adaptar em seus 

métodos, métodos de caça, criação, destruição, de forma resumida, o 

trickster é uma criatura apta a sobreviver em um mundo em constante 

mudança, dada a sua característica de imitador, possuindo, ao final, um 

amplo repertório de métodos de sobrevivência (HYDE, 2017). Ao mesmo 

tempo que “estes defeitos caracterizam sua natureza humana, a qual se 

adapta às condições do ambiente mais dificilmente do que um animal” 

(JUNG, 2000, p. 259) devido a sua falta de instinto e desajeitamento, então, 

presume-se que ele pode ser inferior aos animais ao passo que os animais 

possuem métodos como conhecimento inato, enquanto o trickster não é 

detentor de um modo de ser seu, dependendo sempre de suas habilidades 

como imitador, sendo afinal, mais estúpido que eles e mais versátil ao 

mesmo tempo (HYDE, 2017). 

A mentira é amplamente utilizada pelo trickster ao longo de suas 

jornadas, ele mente e rouba para perturbar as categorias estabelecidas 

dentro da verdade e da propriedade, consequentemente abrindo e criando 

possíveis novos mundos, fazendo surgirem novas alternativas de andanças, 

dando objetivos as suas caminhadas inicialmente desprovidas de sentido.  

A enganação quanto ferramenta do trickster não serve para apenas 

para “explorar e frustrar oportunidades” (HYDE, 2017, p. 76 adaptado) 

quanto para inventar uma “inverdade gratuita” (HYDE, 2017, p. 71), essa 

confusão de motivações ou a falta das mesmas é normal, “a própria mitologia 

nos pede para confundi-los” (HYDE, 2017, p. 87). Suas intenções são tão 

instintivas quanto racionais, tão óbvias quanto confusas, toda essa 

ambiguidade faz parte da significação do trickster, principalmente por suas 

características de imitador e ladrão, como “a mente de um ladrão é a mais 

plenamente capaz de codificar e decodificar (HYDE, 2017, p. 92) e “o roubo e 

a mentira são de fato uma parte necessária da criação do significado (HYDE, 

2017, p. 97) e a “mentira é uma espécie de imitação mental do roubo” (HYDE, 

2017, p. 99) 



 

150 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

“Os trickster são movidos pela luxúria, mas sua sexualidade hiperativa 

raramente resulta em descendentes, o que implica que suas histórias tratam 

de criatividade e não procriativa” (HYDE, 2017, p. 18). O trickster pode 

transformar sua sexualidade, variando de gêneros e se tornando homem ou 

mulher a seu bel-prazer, parindo crianças ou gerando vida a partir de seu 

pênis, o trickster é uma criatura de natureza criadora, cria o mundo, e 

também o pode destruir, mas principalmente usa seu corpo para criar. Sua 

sexualidade é viajante assim como sua persona, sendo um oportunista, traço 

complementado pela sua falta de vergonha e atração pela sujeira (no sentido 

de bagunça, coisas socialmente consideradas baixas), fazem dele um 

sedutor, o que é compatível com seu lado ladrão. Mesmo com esse arsenal 

de sexualidade transitante, o trickster padrão é masculino, principalmente 

pelas narrativas das sociedades patriarcais. Apesar disso, também existe a 

afirmação de que os trickster mais conhecidos são andrógenos, ou 

indeterminados, e não figuras masculinas (HYDE, 2017). 
 

A astúcia cotidiana 

 

A representação do trickster é derivado da soma de vários casos 

individuais, culminando em uma figuração que se apresenta “ingênua e 

autenticamente no cidadão desavisado” (JUNG, 2000, p. 257), se mostrando 

bem mais do que um resíduo histórico. Os arquétipos, em geral, podem 

escapar do controle consciente e alcançarem independência dentro de uma 

imagem que se exterioriza em um fenômeno de possessão da mente e corpo 

humanos (JUNG, 2000), e não se é estranho pensar que o trickster, com sua 

astúcia e desejo de desconjuntar e reestruturar a ordem universal, fosse uma 

figura tão presente no imaginário e na representação humana. E nessa 

invasão do trickster dentro de nossa comunidade de ideias, ele se tornou 

membro da aldeia (HYDE, 2017, p. 318 adaptado). E a dificuldade em traçar 

o perfil trickster no homem comum é de que “indivíduos reais são sempre 

mais complicados do que os arquétipos” (HYDE, 2017, p. 25), e acabamos 

muitas vezes confundindo suas feições interiores e exteriores como “falhas 

pessoais” (JUNG, 2000, p. 258), lembramos dele de “modo figurado e 

metafórico” (JUNG, 2000, p. 262) potencializando aspectos negativos sem 

antes analisar o todo que acoberta a figura do trickster. 

Apesar disso, o trickster ainda é uma figura de divertimento, 

carnavalesca, que causa o riso em um genérico de palhaço, e essa figura 

coringa atravessa as civilizações e mantêm suas funções (JUNG, 2000). Nós, 

seres humanos, participamos da mitologia do trickster, mas participamos 

“simultaneamente de outras mitologias e da história” (HYDE, 2017, p. 350), 
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podemos interpretar isso como o trickster estando barrado pela própria 

humanidade, pela pele que rasga sua carne e pelas areias do tempo e da 

história que apagam suas pegadas.  

Em suas representações, o trickster pode ser mostrado “como um 

homem normal, casado com uma mulher e com um filho do qual é provedor, 

sendo um bom cidadão” (HYDE, 2017, p. 318), ou pode ser um criminoso 

sedutor. Um pobre que usa astúcia para sobreviver, ou o rico que mente para 

enriquecer, tão rico quanto os traços de personalidade do trickster são as 

suas mil faces. Em razão de tais esclarecimentos que mais questionam-se do 

que clareiam, as análises de personagens-elementos que irei apresentar são 

formas de “traçarmos paralelos válidos para conhecermos os significados 

funcionais de um símbolo individual” (JUNG, 2000, p. 60 adaptado).  

Espero que tais observações possam ampliar a visão do “herói cultural 

e tolo, predador ardiloso e presa estúpida” (HYDE, 2017, p. 36) que ronda 

imaginário e cultura. 
 

Primeiro filme: As Aventuras de Pedro Malasartes (1960) 

 

O clássico filme dirigido e estrelado por Amácio Mazzaropi é uma fonte 

abastada em material trickster, uma vez que apresenta tal figura como um 

homem comum, e acrescenta uma curiosidade ao confirmar em quão antiga 

tal imagem é presente na arte do cinema. 

Após a morte de seu pai, os irmãos de Pedro Malasartes o deixam de 

lado na divisão da herança, Pedro vai embora de casa carregando de “bens” 

apenas um ganso, um tacho velho e algumas roupas. Assim começa a 

aventura do trickster Malasartes, sendo uma “presa estúpida” (HYDE, 2017, 

p. 36). Ao saber do falecimento do pai, anteriormente, ele contesta: “Se ele 

morreu como é que partiu?”, representando assim o questionamento das leis 

do mundo e da lógica, através de uma brincadeira linguística. 

Ao prosseguir em sua caminhada “o trickster ganha vida em plena 

estrada” (HYDE, 2017, p. 21), solitário de início, ele se junta a um grupo de 

crianças órfãs, e ele novamente é enganado e obrigado a montar uma 

pequena comitiva infantil rumo a “lugar nenhum”. Quando precisam de 

dinheiro, Malasartes vende seu tacho velho para um homem rico, com a 

promessa que o tacho era mágico, se utilizando de uma lenda já conhecida, 

assim ele mente para uma classe abastada, e como em várias vezes ao longo 

da narrativa, o Trickster Malasartes “não fica angustiado quando engana 

alguém. Com frequência depende dos outros, mas essa dependência 

raramente o constrange” (HYDE, 2017, p. 106).  
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Decide transformar a realidade até em situações inúteis, como mentir 

à um grupo de pescadores sobre o tamanho dos peixes que buscava, tais 

hipérboles se refletem em sua quase compulsividade em ludibriar.  

Trickster guia as crianças perdidas, os que fogem, sem ninguém, 

crianças da terra-do-nunca, como um Peter Pan, Pedro Malasartes conduz 

aqueles que estão sozinhos e os junta.  

Adiante, ele e sua trupe são acometidos pela fome e, “no mito do 

trickster, a inteligência criativa deriva do apetite” (HYDE, 2017, p. 33). 

Observando a casa de uma família rica, ele descobre os conflitos internos 

daquele ambiente e rapidamente se utiliza desses conhecimentos recém-

adquiridos para enganar uma família, seu truque é seduzir um abastado 

senhor com um ganso falante, o ganso supostamente diz coisas para 

Malasartes, coisas que ele já havia visto escondido e que podiam ser 

comprovadas por conta disso, tal astúcia é fruto de conhecimentos ocultos, 

saberes que remodelam o mundo ao seu redor e leva os enganados a 

compactuar inocentemente com seus truques (HYDE, 2017). Após vender o 

ganso falante falso, o trickster diz: “O senhor não vai se arrepender”, “Nem o 

senhor” é a resposta do ludibriado. 

Os passos rumados pelo Trickster Malasartes e suas crianças 

abandonadas se mostram cansativos, a busca de um meio de transporte 

mais efetivo se mostra necessário, e na necessidade, seja no apetite de 

alimento ou de facilitadores do cotidiano, a astúcia do trickster se eleva. Ele 

finge estar segurando um pássaro fictício, o “Furta-Cor”, embaixo de seu 

chapéu, e uma moça conduzindo sua carroça para em auxílio de Pedro, ao 

ficar sabendo do suposto valor do pássaro, ela aceita segurar o chapéu para 

impedir o pássaro de escapar, enquanto Pedro pega a carroça em busca uma 

gaiola que nunca virá, assim como a carroça.  

O trickster recolhe seus pequenos colegas e juntos, cantam sobre seus 

feitos, o trickster é famoso por usar a música como artifício de sedução e 

encantamento (HYDE, 2017), e em tal canção são notados diversos traços 

interessantes de sua personalidade. Ao dizer “Roubar eu não roubo não” se 

percebe uma certa desculpabilização do trickster, como se arrependido e 

tentando justificar seus atos perante uma sociedade vista como justa.  

Os que foram enganados por Pedro se encontram e se juntam para 

prender quem revirou as convenções e ordens por eles estabelecidas e/ou 

mantidas (HYDE, 2017), e o capturam com facilidade, dessa vez o enrolador 

é capturado em uma armadilha simples, ressaltando a característica de presa 

fácil do trickster (HYDE, 2017). Com a mesma facilidade em que é capturado 

ele consegue se desvencilhar e foge de seus captores. A pé novamente, o 

grupo do trickster canta sobre as mazelas da vida “Se encontro alguma 
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criança, abandonada na rua, meu coração não descansa, minha vida é igual 

a sua”, em resposta as crianças declaram “O senhor caiu do céu” e “Tem para 

sempre nossa gratidão, nossa eterna gratidão”, o “céu” declarado nos lembra 

que o trickster “é o iniciado que consegue transitar entre o céu e a terra, [...] 

é algumas vezes o mensageiro dos deuses e outras o condutor das almas” 

(HYDE, 2017, p. 15), a jornada de Pedro com seus meninos transmite bem 

esse sentimento de guia de uma jornada sem rumo de almas carentes. 

Quando lhes falta novamente a renda, Malasartes usa seu resto de 

dinheiro para forjar uma “árvore de dinheiro”, arrematando um alto valor 

com uma dupla de homens que caiu na retórica tricksteriana, o próprio 

sentido de usar uma árvore, símbolo da vida, do nascimento, da criação, tal 

como o trickster também possui “uma natureza criadora originária” (JUNG, 

2000, p. 259), e ele subverte tal colocação ao inserir o elemento do dinheiro 

em tal símbolo, retificando o nascimento do pecado, da avareza, e da 

influência da mesma no homem. 

Se deparam com uma festa mais adiante, e participam da mesma, 

afinal, o trickster é um espírito presente na “alegria desenfreada do carnaval” 

(JUNG, 2000, p. 256), dançando e festejando como um alegre ser. 

Novamente capturado, dessa vez Pedro Malasartes é levado a 

julgamento. Após os enganados fazerem suas acusações e detalharam como 

o trickster havia astuciosamente subtraído bens ou dinheiro em transações 

fraudulentas. Com o peso do tribunal em suas costas, o espírito malandro 

não se deixa subjugar, contando piadas e usando humor no ambiente solene 

da sessão, ele inverte a ordem hierárquica do local, falando no lugar dos 

promotores e questionando testemunhas, além de deslegitimar o juiz, e até 

mesmo quebrando madeira com o martelo do mesmo. Assim, o trickster 

reverte todas as acusações, colocando os acusadores como os maldosos 

dentro de todo o contexto (HYDE, 2017). Em consequência de suas 

habilidades com a retórica e lógica - ou falta de - ele confunde, jurados, juiz, 

testemunhas e a própria justiça como conceito, sendo declarado inocente. 

Em liberdade, Pedro decide se casar com sua antiga prometida, Maria, 

e ambos decidem trabalhar no orfanato ordem os meninos que ele havia 

guiado foram levados, ficando assim próximo dos mesmos, continuando um 

trickster, mas agora como “homem normal” (HYDE, 2017, p. 318). 
 

Segundo filme: Ele, o Boto (1987) 

 

O Boto é uma figura folclórica de origem tricksteriana, que se apropria 

da astúcia para satisfazer desejos - principalmente de ordem sexual - e nunca 

sofrer represálias ou consequências de suas atitudes, mexendo e 
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remexendo na ordem dos homens, e virando as costas e assobiando quando 

“a merda fede”. 

Em “Ele, o Boto”, de direção e Walter Lima Jr. e com Carlos Alberto 

Riccelli no papel de Boto, Tereza, filha do pescador Zé Amaro, é seduzida 

ainda jovem pelo misterioso boto, do qual tem um filho que devolve ao Rio. 

Muitos anos depois, Tereza sente que o Boto retornou, e ressente por Corina, 

sua irmã mais nova, que veio morar com Luciano, filho do Boto com Tereza, 

e com a Tia de Tereza, de Maria, que é a única que sabe da origem de Luciano. 

O Boto é o trickster popular brasileiro que mais se enquadra no que 

diz respeito ao ser divino-animal, capaz de se antropomorfizar e alterar sua 

forma e aparência de volta em animal ao seu bel prazer (HYDE, 2017). Se 

utiliza de tal poder para um fim específico: o carnal, com uma “sexualidade 

hiperativa” que comumentemente não resulta em frutos hereditários (HYDE, 

2017, p. 18), mas que nesse caso busca sua natureza criadora (JUNG, 2000) e 

incube de vida o útero de Tereza. 

O retorno do Boto após tantos anos causa preocupação nos homens 

da aldeia de pescadores onde a narrativa se passa, primeiro por sua fonte de 

renda, com a vinda do boto vários botos apenas animais aparecem e comem 

os peixes da região, o segundo motivo de seriedade é por suas mulheres, 

temem deixar elas sozinhas e, com a vinda do boto, serem transformados 

em animais córneos.  

Nesse mundo pequeno, onde o mundo é regulamentado pela 

vergonha e pelo silêncio, o trickster age de maneira muito mais visível, dado 

o ambiente onde se insere (HYDE, 2017).  

O tricskter boto cria diversas armadilhas com sua astúcia, armadilhas 

das mais diferentes formas, até mesmo pela sedução. Quando se apaixona, 

arrasta sua “presa” até a água, lugar propriamente seduzir e consumar sua 

relação carnal antes de sumir. A água é seu lugar de andanças, de 

caminhadas das quais ele precisa tomar um significado para continuar, onde 

suas promessas e mentiras são mais poderosas, seu “território misterioso” 

(HYDE, 2017, p. 108). Mas isso não restringe o Boto a apenas conseguir seu 

ganha-pão sexual na água, ele consome as festas da aldeia, na Festa de São 

João, para ser mais exato, o trickster mostra sua infidelidade, tanto Boto-pai 

quanto Boto-filho se entretêm com várias mulheres, dançando e seduzindo-

as com todos os seus artifícios, assim é trickster: frequentador de festas nas 

quais pode tirar o máximo de prazer sexual e ir embora sem retaliações 

(HYDE, 2017). 

Ao observar as jovens tomando banho na lagoa ele cria suas 

oportunidades de sedução, afinal, ele encontra a nudez, a nudez é a 

vergonha e o silêncio, zonas de fragilidade por onde o trickster pode invadir 
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o tecido moral e realizar suas travessuras de qualquer cunho. A jovem nua, 

ao se deparar com o trickster, relata que “homem nenhum pode espiar as 

moças no dia de São João”, mostrando o quanto o trickster é irreverente 

quanto às normas impostas pelos homens, até mesmo de aspecto religioso. 

Com seus truques “o ladrão ingressa na comunidade e se torna parte 

dela” (HYDE, 2017, p. 316 adaptado), seja os vários artifícios da sedução das 

mulheres: presentes, músicas e presença em sonhos; quanto a efetiva 

participação na vida da comunidade, pelo menos na lábia: conversando com 

os homens da aldeia, dizendo para pescarem de noite para pegarem o Boto. 

Enquanto os homens pescam de noite, o Boto pesca as esposas, com uma 

armadilha de linguagem e suposta lógica que subverte toda a ordem comum 

daquela aldeia, pescar de noite e descansar de dia. 

Relembrando que o trickster é um ser “amoral” (HYDE, 2017, p. 20), 

certas ações dele vão contra as nossas noções de moralidade humana, não 

querendo transcrever uma maldade latente, mas apenas um senso de 

irrelevância por parte do trickster com todas as questões decididas pela ou 

para a humanidade. Com essa ideia, podemos entender o que leva o Boto-

filho, um meio ser entre o trickster e o homem, deixa suas noções morais 

aprendidas desde a infância para trás quando seus impulsos de trickster são 

mais latentes, como quando tenta seduzir sua própria mãe dentro do rio, o 

que leva ao conflito entre ambos, mostrando que esse falta de moral pode 

levar o trickster a realizar ações consideradas imorais por nós, 

principalmente quando são contrafeitas suas vontades, levando ao estupro, 

assédio a forçar relações ou outras formas de contato físico. 

Tanto o Boto-pai quanto Boto-filho se embatem por seduzirem as 

mesmas mulheres, ambos seduzem Tereza (mãe de Luciano, o Boto-filho) e 

Corina (Irmã mais nova de Tereza), e quanto o pai seduz Corina, leva-a a um 

estado catatônico permanente, o que desperta a ira do filho, que 

demonstrava interesses românticos pela moça. Outro fenômeno que 

demonstra o desrespeito do trickster com as ordens humanas, até mesmo 

as consideradas básicas, como a da família, ressaltando que “um trickster 

não vive no círculo familiar” (JUNG, 2000, p. 15).  

Depois de assumir outra identidade apenas para seduzir Tereza em 

frente ao marido da mesma, o trickster foge quando é descoberto e começa 

uma perseguição de toda a comunidade masculina da aldeia para capturar o 

trickster. Devido a desorganização que o trickster faz, ele escapa de todas as 

investidas contra ele, “submetendo a ordem existente a uma série de 

acidentes” (HYDE, 2017, p. 310).  

Ao final, perto de sua fuga final, o Boto é morto por seu filho, Luciano, 

e com a morte do Boto-pai, o filho é obrigado a assumir seu lugar, o que 
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atinge o ponto central da morte do trickster, em que “No mundo do trickster, 

a vida e a morte são uma coisa só, não duas, portanto, ninguém pode se livrar 

da morte sem se livrar também da vida” (HYDE, 2017, p. 261) 
 

Terceiro filme: O Auto da Compadecida (2000), Versão do Diretor. 

 

Adaptado da peça teatral de Ariano Suassuna, “O Auto da 

Compadecida” dirigido por Guel Arraes é um filme que faz um recorte da 

desigualdade social e da religiosidade fervorosa presentes no nordeste 

brasileiro. O trickster da obra é João Grilo (Matheus Nachtergaele) que, em 

companhia do seu melhor amigo Chicó, criam várias situações desastrosas 

que se amontoam até às últimas consequências. 

Se trata de um trickster complexo, pois ele nada em uma rede de 

enganações e malandragens no qual ele mesmo se perde, o que é 

porventura comum ao trickster, perder a consciência de sua própria 

localização e das suas situações no universo. Por esses motivos que é melhor 

separar o João Grilo de acordo com suas características, e não com base na 

narrativa linear trabalhada a sua volta. 

A característica mais marcante de João é sua habilidade de criar 

“fabulações criativas, simulações e embustes, a divertida construção de 

mundos imaginários. É o trickster quem inventa a inverdade gratuita” (HYDE, 

2017, p. 71) que se mostram perspicazes pelo amplo domínio da linguagem 

desse trickster, seu grande trunfo não está nas mãos, braços ou genital, mas 

em quão rápido sua língua pensa à frente dos outros, que faz ele literalmente 

“brincar com a língua” (HYDE, 2017, p. 392). Em diversas situações das quais 

é acusado de mentir ou de realizar ações consideradas imorais, ele recorre 

ao uso dos seus conhecimentos como narrador e contador de histórias para 

reverter a ordem dos acontecimentos, transformando acusado (geralmente 

ele ou Chicó) em vítima e vítima em culpado, para isso é preciso enxergar o 

“Trickster como poeta viajante linguístico, que nos tira dos padrões e ordens 

impostos sobre os dominantes” (adaptado de HYDE, 2017, p. 431), assim 

como Malasartes, fazendo com que “o inocente pareça culpado e o feio, belo” 

(HYDE, 2017, p. 170), porém ambos apresentam distinções e semelhanças 

em suas falas que não competem ao intuito desta análise. 

Suas mentiras resolvem as desavenças que envolvem ele e o amigo, 

porém, os problemas sempre voltam com mais força do que antes e para 

isso é necessário remontar um tecido narrativo falso cada vez mais extenso 

e complexo, o que acaba por fazer o trickster cair em contradições e 

enganações no meio de seu próprio discurso. Tudo começa com ele e Chicó 

passando um filme na igreja, então tem que conseguir um enterro com padre 
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para um cachorro, depois resolver a confusão entre o Padre e o Major, para 

em seguida conseguir fazer dois homens se expulsarem da cidade para Chicó 

ficar com a filha do Major, consequentemente tem que salvar a cidade de 

uma gangue de cangaceiros, e salvar a alma de todos no julgamento divino, 

todos esses acontecimentos narrados em ordem são, em menor ou maior 

grau, diretamente ligados às tramitações linguísticas falsas do trickster, 

sendo “recrutado para resolver um problema que ele mesmo criou” (HYDE, 

2017, p. 17). Mas suas mentiras são motivadas por diferentes impulsos, seja 

pelo apetite, pelo dinheiro ou pelo próprio desejo de felicidade do amigo 

querido.  

Certos aspectos são comuns em todas às vezes nas quais João Grilo 

inventa suas histórias ou soluções que envolvem a enganação, como a fala 

rápida, a troca veloz de personagens contados ou diálogos, a “imitação” 

(adaptado de HYDE, 2017, p. 67) e a utilização de “túneis e saídas secretas” 

(p. 75), sendo essas tanto físicas quanto metafóricas e linguísticas. Ele 

consegue enxergar oportunidades para o seu prazer ele arrasta seus 

adversários ou qualquer um que ele considere um empecilho para seu 

terreno de linguagem, local onde ele pode aprisionar seus nêmeses apenas 

com a língua, nunca através da força, mas da astúcia. Como explica Hyde 

(2017) 

 
“Para que as mentiras do trickster provoquem dúvidas nesse 

sentido, ele deve arrastar os adversários para seu território 

misterioso. É um lugar governado pelo fascínio irresistível da 

criança muito jovem. É um espaço para viajantes, onde tudo está 

em trânsito, livre de qualquer localização clara. ” (HYDE, 2017, p. 

108) 

 

Exemplos nos quais ele desconstrói a lógica em seu benefício são 

fartos, ele convence ao padeiro que os deseja contratar a pagar o dobro do 

que receberiam apenas com o argumento de que “é a mesma proporção 

pagar dois e pagar quatro”. Outro momento é marcado pela remoção da 

crença do padeiro de que Chicó estaria dormindo com a esposa dele, mesmo 

isso de fato quase acontecendo, Grilo monta uma rede de situações tão 

mirabolante que provam de maneira satisfatória a inocência de Chicó, o que 

parecia impossível ao final parece infantil ao espectador. Assim como ele 

arranja objetos e animais mágicos em troca de benefícios, tanto monetários 

quanto outros, e assim foge e resolve seus problemas enganando os que 

ficam pelo seu caminho, chegando até mesmo a fingir sua própria morte 

mais de uma vez, pois a morte não significa nada ao trickster (HYDE, 2017). 
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“Comigo é na mentira” é a frase pronunciada por João Grilo enquanto 

caminha para o Inferno, até que Nossa Senhora decide perdoá-lo por seus 

pecados e o devolve a vida com Chico, “desorientando deuses elevados” 

(HYDE, 2017, p. 134) para a realização de suas vontades. 

O trickster não mostra respeito ao sagrado, cometendo sacrilégios e 

enganando figuras religiosas, como padres, bispos e/ou fiéis, sem sentir 

remorso, o que parte da índole crítica do trickster quanto as nossas crenças 

e objetivos terrenos, reflexo de sua posição como criatura nem divina e nem 

completamente humana, sempre intermediária, dialogando com dois 

mundos, mas nunca sendo parte integrante de nenhum deles (HYDE, 2017). 

Debocha do cheiro do Diabo e condiciona as figuras Santas a concordarem 

com suas ideias e sugestões, sabe levar qualquer julgamento ao seu veredito 

pessoal, tal como Malasartes, mas se Pedro realiza isso no tribunal dos 

homens, João tramita no tribunal superior de Deus. Ousa dizer “eu não fui 

acusado de nada não” em frente ao Diabo e a Cristo. 

Mesmo os outros tendo noção do oportunismo de João Grilo, dizendo 

que ele é “embrulhão, abusado, cheio de nove hora” como aponta Major 

Antônio Moraes, ou já estando alerta e pedindo pra que ele “não desconverse 

não, homem” como o Cabo, todos são vítimas de sua astúcia, assim “as 

mentiras e roubos do trickster desafiam essas premissas (propriedade e 

roubo) e, ao fazê-lo, revelam seus artifícios e sugerem alternativas” (HYDE, 

2017, p. 107) e essas alternativas podem enrolar a vida do trickster, como no 

caso do trickster João do Grilo. 
 

Considerações Finais 

 
Compreender os arquétipos e suas significações dentro das mídias 

utilizadas dentro da contemporaneidade é de relevância para o entendimento de 
como essas figuras dialogam conosco independente do período histórico.  

A busca pelo trickster como personagem cultural recorrente dentro das 
demonstrações artísticas, culturais e comunicacionais se mostra frutífera pela 
análise das obras aqui investigadas. O resultado encontrado é de um ser 
enigmático e que se desprende do convencional, é um anti-herói central numa 
trama (Boto) ou um protagonista carismático e popular (Malasartes e Grilo), mas 
essas são apenas algumas de suas inúmeras facetas e roupagens, que 
apresentam divergências e encontros, seja na forma de vestir, falar, agir, pensar, 
ou realizar qualquer ato dentro do universo em que se encontra, veja por 
exemplo a figura de Bonitão (O Pagador de Promessas, 1962), trickster clássico 
na cultura brasileira. 

A única certeza que temos do trickster em qualquer projeção é a de que 
ele irá subverter a ordem em certo ponto, suas motivações, técnicas e 
consequências podem ser diferentes, ou semelhantes, como nos casos 
estudados aqui. 
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Os arquétipos são vivos dentro da cultura, e encontram brechas para se 
manifestarem em qualquer meio desenvolvido por nós, justamente por essas 
figuras estarem cravadas dentro de nossos inconscientes, mas aquela que mais 
se destaca é justamente aquela que melhor possui as pessoas, que encontra os 
túneis e saídas certos para espalhar sua presença e embaralhar as narrativas e 
ordens que mantemos, sua presença, mesmo que invisível, é sempre notada. 
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Jacques Tati e o ritmo da sociedade francesa:  Uma análise de 

Jour de Fête (1949) 

 
Jonas MIGOTTO FILHO (Universidade Federal de Santa Maria)1 

Alexandre Maccari FERREIRA (Universidade Federal de Santa Maria)2 

 

A comédia cinematográfica possibilita reflexões da sociedade e da história 

de forma inovadora. Entre os autores ligados a esse gênero está o diretor e 

ator francês Jacques Tati.  Crítico e observador das transformações sociais 

do mundo pós-guerra, Tati apresentou, durante toda a sua filmografia 

(lançada entre os anos de 1947 a 1978), um estilo próprio de representar a 

sociedade pela estratégia da reflexão da modernidade e do arcaico a partir 

do estranhamento através do uso do cômico. Este trabalho tem como objeto 

de estudo o primeiro longa-metragem dirigido por Tati, Jour de fête (1949), 

lançado no Brasil como Carrossel da Esperança. O objetivo será de 

compreender as formas de representação de tempo e velocidade em uma 

sociedade que agrega o tradicional e o inovador. Assim, teremos as seguintes 

categorias de análise: o cinema autoral  e a comicidade; o espaço popular e 

a cultura de massas. Dessa forma, o diretor critica o modelo de vida 

acelerado dos estadunidenses e o contrasta com um cotidiano pacato de 

uma pequena cidade francesa, impactada pelo contato com as experiências 

modernas. 
 

Palavras-chave: Jacques Tati, cinema, modernidade. 

 

Introdução 

 

Os estudos em cinema e história revelam possibilidades de 

entendimento científico, sendo reflexões sobre ações humanas ou, como já 

problematizava e compreendia Marc Ferro em sua obra referência O filme: 

uma contra-análise da sociedade? (1976), um caráter desmascarador de uma 

realidade política e social. 

Para Ferro (1976), a contribuição maior da análise do filme no estudo 

histórico é a possibilidade de o historiador buscar, a partir do “visível”, o que 

existe de “não-visível” no filme, uma vez que este excede o próprio conteúdo. 

Considerando este elemento como uma das particularidades do filmes, o 

autor deixa claro seu pressuposto de que a imagem cinematográfica vai além 

                                         
1 Mestrando do Programa de Pós-graduação em História da UFSM. 
2 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFSM. 
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da ilustração, que ela não é somente confirmação ou negação do documento 

escrito. Segundo ele, o filme conta uma outra história, uma contra-história, o 

que possibilita a efetivação de uma contra-análise da sociedade. Para ele, o 

filme traz aspectos da realidade que ultrapassam o objetivo de seu 

realizador, além de, por trás das imagens, estar expressa a ideologia de uma 

sociedade.  

Todavia, Ferro (1976) não considera questões semiológicas e estéticas 

que, em se tratando de cinema, são importantes no entendimento do cinema 

enquanto linguagem e como uma forma de compreensão narrativa que 

serve como meio de expressão do cineasta e janela para compreensão e 

escrita de um tipo de história que vai ao encontro das possibilidade de 

compreender o cinema como uma metaficção historiográfica3.  

Um aspecto relevante no entendimento da escrita da história pela arte 

está na perspectiva da autoria no cinema. Alexandre Astruc cunhou em 1948 

em artigo publicado no semanário L’Écran Français o termo camera stylo para 

evidenciar a ideia do cinema tornar-se “um meio de se escrever tão maleável 

e sutil quanto a linguagem escrita”. Alguns anos mais tarde, François Truffaut 

em um ensaio para a Cahiers du Cinéma cunha o termo la politique des 

auteurs, que distingue cineastas cuja obra tem a força de uma afirmação 

pessoal em termos de estilo e tema, mesmo quando estes estão 

subordinados a grandes estúdios. Longe dos grandes estúdios, mas 

fortemente marcado por um estilo está Jacques Tati. Os historiadores de 

cinema são notórios ao marcar a referência de Tati na história do cinema 

francês. (RIAMBAU, 1998, p. 235) Nosso trabalho tem como objetivo 

compreender as questões da transformação da noção de velocidade 

comunicacional e de tempo em Jour de fête (Dia de festa, lançado no Brasil 

com o título: Carrossel da Esperança) de 1949 e as suas implicações com a 

conjuntura histórica representada e interpretada por Jacques Tati. 
 

Um cineasta e sua obra 
 

Jacques Tatischeff ou, mais popularmente conhecido, Jacques Tati4 foi 

um dos grandes cineastas franceses. Apesar de possuir uma obra com 

                                         
3 Nos deteremos a compreensão da Metaficção historiográfica a partir dos conceitos 

lançados por Linda Hutcheon em Poética do Pós-modernismo,  em que a autora versa sobre 

as possibilidades de obras artísticas também comporem um grupo teórico de escrita da 

história, ao questionarem “verdades históricas, problematizando-as a partir da arte. 
4 Jacques Tati nasceu em Le Pecq, Seine-et-Oise [hoje Yvelines], França em 1907 e faleceu 

Paris, em decorrência de uma pneumonia, em 1982. Dirigiu: L’école des facteurs (Escola de 

carteiros, 1947, curta-metragem); Jour de Fête (Carrossel da Esperança, 1949); Le vacances 
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poucos filmes dirigidos, sua contribuição à comédia e à análise da sociedade 

francesa entre os anos 1947 e 1978 é impactante. Poderíamos estender, 

inclusive, essa ideia refletindo sobre a sua narrativa como sendo um olhar da 

sociedade ocidental, principalmente no pós-guerra, em que se situa toda a 

produção cinematográfica de Tati. (GUERAND, 2007) 

Entre os elementos recorrentes nas obras do cineasta francês, o crítico 

Michel Chion (1987) evidencia a característica corporal de Tati na composição 

de sua marca cômica 
 

On pourrait résumer la singularité du génie comique de Tati 

interprète en le caractérisant comme un comique de grande taille. 

Aux antipodes du corps de Charlot petit homme, little fellow 

mobilisé tout entier dans l'expressivité, le corps de Hulot est de ceux 

qui doivent se caser, se pencher ver l'autre.5 (CHION, 1987, p.31) 
 

A comparação à Charles Chaplin é própria em especial pelo recorrente 

uso das gags como composição cômica. Todavia, Tati também pode 

apresentar aproximações com Buster Keaton. (EWALD FILHO, 2002, p. 701) A 

repercussão da obra do cineasta francês, comparado em muitas 

oportunidades à Charles Chaplin, na história do cinema é um dos elementos 

notórios na compreensão da dimensão crítica de seus filmes ao avanço da 

tecnologia e à modernidade.  

A mobilidade e a corporalidade de Tati tem um elemento que pode 

justificar sua capacidade de atuação. Em sua juventude foi praticante de 

rugby (TULARD, 1996, p. 620), esporte que requer força e velocidade, o que 

resulta em um preparo que o artista acabou levando para a atuação e na 

criação de personagens. A própria relação com esporte é constante, já que 

Tati recorrentemente realiza esquetes de imitação de práticas esportivas, 

remetendo para o cômico. O importante crítico de cinema brasileiro Paulo 

Emílio Sales Gomes identifica que “Jacques Tati não tem a menor vocação 

para o jogo das ideias, mas sente-se na obrigação de praticá-lo” (GOMES, 

1981,  p.127). Isso não quer dizer que suas obras sejam vazias de sentido 

crítico, pois o diretor valia-se da câmera como se fosse sua caneta para 

composições de narrativas. 

                                         
de Monsier Hulot (As férias do Sr. Hulot, 1953); Mon Oncle (Meu tio, 1958); Playtime (Playtime 

- Tempo de Diversão, 1967); Trafic (As aventuras de M. Hulot no tráfego louco, 1971); Parade 

(Parada, filme produzido para televisão, 1974); Forza Bastia 78 (Forza Bastia, documentário 

em curta-metragem, lançado apenas em 2002). 
5 “Pode-se resumir a singularidade do gênio cômico que Tati interpreta ao caracterizá-lo 

como um comediante de grande estatura. Ao contrário do corpo de Carlitos [de Charles 

Chaplin] que é um homenzinho, pequenino em sua expressividade corporal, Hulot é um 

daqueles que chamam a atenção pelo corpo. [tradução nossa] 
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Tanto que o crítico da tradicional revista francesa especializada em 

cinema, Cahiers du Cinèma, Serge Daney destaca que a obra de Tati quando 

vista em sua época de produção narra e interpreta um momento da 

sociedade francesa e da história do cinema. Tati, ainda segundo Daney, não 

é apenas um “cineasta raro, autor de poucos filmes, ele é, vivo, um ponto de 

referência.” (2007, p. 157).  

O riso é próprio do homem (espectador) apenas se a queda for própria 

do corpo humano (dada em um espetáculo). Chaplin é o arquétipo daquele 

que cai, se levanta e cai outra vez, o rei da rasteira. Em Tati, não se cai quase 

nunca porque não há mais o “próprio do homem”. (DANEY, 2007, p. 162). 

O fator testemunhal que o cineasta impera em sua filmografia é o que 

traduz a função narrativa da interpretação sócio-histórica pelo audiovisual. 

Daney (2007) enfatiza que, vistos em perspectiva, os filmes de Tati 

representam “uma linha de fuga que é a de todo o cinema francês do pós-

guerra” (2007, p. 158). Esse elemento é visto pelo caminho da possibilidade 

do cômico em permitir tratar o cotidiano de forma abstrata do real e de 

forma crítica o social.  

O curta-metragem L’école des facteurs (1947) é uma esquete em que 

Tati cria o personagem François, um carteiro empenhado em fazer o melhor 

serviço pelo país, trabalhando com agilidade e presteza.  

Em Jour de fête (1949) a euforia do pós-guerra é testemunhada pela 

percepção de um vilarejo francês, ao mesmo tempo em que revela a 

“ameaça” da americanização pela tecnologia, velocidade e agilidade na 

comunicação via correios, exibido pelo cinema, evidente função 

metalinguística, como função de aceleração do trabalho e do tempo. Neste 

artigo, abordaremos esta obra como foco central de análise, a fim de 

compreendermos o papel de Tati em construir interpretações sobre seu 

tempo e as mudanças pelas quais o cotidiano europeu passava. 

Em Les vacances de Monsieur Hulot (1953)6 a questão das férias é 

importante de ser observada como um direito conquistado nas lutas nos 

mundos do trabalho, ao mesmo tempo que evidencia uma França alinhada 

ao bloco capitalista e que explora os ambientes litorâneos como refúgios das 

cidades grandes. Com a forte presença de gags, Tati apresenta situações 

cômicas ambientadas em um resort, marcadas por acontecimentos 

inusitados e involuntários, característica marcante da sua forma de humor. 

Além disso, o filme aborda diferentes tipos de personagens que compõem o 

ambiente do resort de férias, como, por exemplo, turistas ingleses e a figura 

                                         
6 A partir deste filme Tati começa uma parceria com Jacques Lagrange que foi um grande 

colaborar na concepção artística e visual dos filmes do diretor francês até 1982.  
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de um intelectual que tece críticas ao modo de vida burguês enquanto 

desfruta de suas férias no local.  

Mon Oncle (1958), por sua vez, é o filme mais conhecido de Tati, ao 

mesmo tempo que em que foi mais bem sucedido no âmbito das 

premiações, vencendo o Oscar de Filme em Língua Estrangeira e o Grande 

Prêmio do Júri no Festival de Cannes, além de ter sido indicado à Palma de 

Ouro. A obra é uma fascinante alegoria entre o passado e o presente, entre 

o arcaico e o moderno, entre modos de vida que persistem em uma 

sociedade em transformação e de como é possível expressar uma crítica a 

esterilidade das relações em um a vida robótica, mediada pela tecnologia. 

(LUCAS, 1998). Essa observação interessante pois o próprio cinema está 

nesse estado tecnológico no qual Tati se encontra. (DANEY, 2007, p. 158) 

A obra Playtime (1967), lançada nove anos após Mon Oncle, constitui-

se de uma observação sobre o universo do destino turístico que Paris evoca, 

ao mesmo tempo que revela uma cidade high-tech distante de diversos 

cartões postais parisienses. A forma por vezes artificial do espaço urbano, 

com seus prédios límpidos e divididos em seções como caixas, evidencia a 

narrativa crítica que Tati atribui a essa “nova” cidade. (WEINBERG, 2005) A 

obra dá sequência a essa série de críticas e tentativas de compreensão de 

Tati aos padrões modernos, tema que aparenta ser bastante incômodo e 

relevante para o olhar do diretor. Seu personagem, Monsieur Hulot, em 

todos os filmes, parece não se adaptar à vida moderna e não pertencer a 

este tempo, entrando em choque com o novo cotidiano e as novas relações, 

o que quase sempre resulta em colapsos e pequenos desastres acidentais 

que trazem a comicidade às obras. A vida demasiadamente ocupada, as 

relações aceleradas e impessoais e os cenários futurísticos e desconfortáveis 

marcam as percepções de Tati sobre o mundo que o rodeia. A 

desumanização chega a tal ponto, que, nessa película, o diretor opta por 

preencher certos espaços humanos com manequins.  

Em Trafic (1971), o diretor lança análise sobre o mundo automotivo, 

das exposições das marcas, passando pelo aparato tecnológico até o caos do 

trânsito. A obra é um grande road movie cômico, que critica as engenhocas 

tecnológicas ao mesmo tempo que a aceleração do tempo provoca uma série 

problemas no modo de vida das pessoas. 

O contato de Tati com o mundo circense é apresentado no seu último 

filme em longa metragem. Produzido para a televisão sueca, Parade (1974) 

traz uma série imitações esportivas realizadas pelo próprio diretor, 

atividades musicais e cômicas, ao mesmo tempo que acompanha a reação 

do público e, em especial, de duas crianças.  
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Por fim, o último filme dirigido por Tati trata-se de um documentário 

em curta metragem, em que o diretor foi convidado pelo presidente de um 

clube de futebol francês, o Bastia, que chegou a final da Copa da Liga 

Europeia em 1978. Tati foi até a ilha de Córsega, onde fica a cidade de Bastia, 

e filmou a expectativa e a festa da torcida e da cidade para o grande evento, 

além de registrar as dificuldades que a forte chuva provocou antes do jogo e 

a complicada partida contra o PSV Eindhoven. O filme acabou sendo lançado 

apenas em 2002, quando a filha de Tati, Sophie Tatischeff co-dirigiu a edição 

final do documentário intitulado Forza Bastia 78.  

Segundo Daney (2007):  
 

o grande tema dos filmes de Tati é o que chamamos hoje de mídias. 

Não no sentido restrito dos “grandes meios de informação”, mas no 

sentido dado por MacLuhan: “extensões especializadas das 

faculdades mentais ou psíquicas do homem”, prolongamentos de 

seu corpo, todo ou em parte. (DANEY, 2007, p. 160) 
 

Os pontos que ligam toda composição visual de Tati evidenciam essa 

permanência e essa preocupação temática em conceber uma obra que 

dialoga entre si, pelos personagens François, o carteiro presente em dois 

filmes, e Monsieur Hulot, que atua em quatro obras, seja dos caminhos 

campestres de Jour de Fête às autoestradas de Trafic, o diretor lança uma 

crítica que busca uma compreensão do mundo moderno antes de ser um 

julgamento, como a priori pode ser mais visível em uma camada superficial 

da obra.   

Em Jour de Fête, destaca Daney (2007),  
 

a história do carteiro que, obrigado a tornar mais eficiente a entrega 

da correspondência, a perde. É uma criança que herda uma 

mensagem (uma simples carta), mas que, desviada pela passagem 

de um circo ambulante, não entregará: bela metáfora da 

intransitividade da arte moderna. Mas, nesse momento, o 

espectador entende que a verdadeira mensagem é o meio, é o 

carteiro, Tati. (2007, p. 160) 
 

Assim, um autor de cinema, um cineasta-historiador7, um artista em 

estado pleno, consciente do papel transformador do cinema na sociedade e 

de como a sociedade é representada nos filmes à luz da história são as 

marcas que tornam Jacques Tati e sua obra fascinantes objetos de interesse 

científico, artístico e histórico. 
 

                                         
7 Valendo-se do conceito de Robert Rosenstone (2010). 
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Figura 1. Pôster oficial de Jour de Fête em que se destaca no centro a personagem do carteiro 

François, ao mesmo tempo que revela a bandeira francesa em um ambiente pastoril.  

 

 

Jour de Fête: da mídia à história 
 

Jour de Fête foi gravado durante seis meses, na vila de Sainte-Sévère, 

no ano de 1947. O filme escrito, dirigido e protagonizado por Tati só teve sua 

distribuição dois anos mais tarde, em 1949.  

Inicialmente, faz-se necessário conceituar o que entendemos por 

modernidade na construção desse trabalho. Para Dias (2009), a modernidade 
 

[...] não é exatamente um período histórico, mas muito mais um 

processo social que, de maneira mais remota, iniciou-se no século 

XVI e se estendeu até os dias de hoje através de muitas e intensas 

mudanças e rupturas. Trata-se, portanto, de um processo que 

atravessa um extenso período de tempo e que por isso reúne 

idéias, episódios e personagens múltiplos e por vezes divergentes. 

(DIAS, 2009, p.15) 

 

Portanto, dentro dessa própria ideia de modernidade como um 

período de longa duração e inacabado, é possível encontrar diversos 

cenários, que contêm as mudanças e rupturas ocorridas dentro de um 

mesmo cenário moderno mais amplo. O autor percebe a sociedade moderna 

como fruto de diferentes experiências ao longo do tempo, relacionadas “ao 

liberalismo no âmbito político, ao mecanicismo no âmbito filosófico, ao 

capitalismo no âmbito econômico, ao industrialismo no âmbito tecnológico 



 

167 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

e ao individualismo no âmbito ideológico” (DIAS, 2009, p. 14-15). Mesmo em 

um contexto amplo que abarca a vida moderna, as experiências de 

modernidade podem ser percebidas de diferentes formas, em diferentes 

lugares e em diferentes tempos, tendo um caráter, de certa forma, relativo. 

Assim, utilizaremos essas experiências de mudanças e rupturas dentro da 

vida moderna como base para o entendimento das percepções de Tati sobre 

o modo de vida da sociedade que o cercava e o seu olhar acerca dessas 

transformações. 

Para iniciar as interpretações acerca de Jour de Fête, é necessário 

compreender o contexto em que a produção de Tati se insere. O primeiro 

longa do diretor foi lançado em 1949, no período do pós-guerra, em que a 

Europa ainda mantinha viva as mazelas e os impactos dos conflitos. Nesse 

cenário, na parte ocidental da Europa, os Estados Unidos emergem como 

uma grande potência capaz de marcar posição no cenário global como 

balizadora de novos padrões culturais. Os avanços da tecnologia 

proporcionaram novas concepções do cotidiano e das relações interpessoais 

e com o mundo. (ZENHA, 2008). A velocidade desse progresso foi diferente 

em cada região da Europa, a recepção da modernidade e os impactos na vida 

de cada cidadão era variável e dependia de uma série de fatores. Tati teve a 

sensibilidade de perceber essas mudanças e contar por meio do cinema as 

formas como elas o tocaram. Jour de Fête mostra como uma pequena vila 

francesa é afetada pela modernidade, como o ritmo dessa sociedade é 

alterado pela chegada do novo, como a velocidade do contato com a nova 

vida é variável e precisa de determinados meios para acessar e se inserir em 

locais como a pacata vila representada na obra e como as reações ao 

moderno são diferentes entre os indivíduos dessa localidade até então 

pouco agitada.  

O contato com a modernidade é representado pela chegada de uma 

feira à cidade. A figura do moderno pode ser centrada em um elemento: o 

carrossel, que pode ser compreendido como símbolo de virada aos novos 

hábitos acelerados de vida característicos da vida moderna. Com isso, a 

dinâmica da população é alterada e a pequena sociedade tem seu convívio 

voltado diretamente à presença da feira no local. A chegada do carrossel, 

logo nos primeiros instantes do filme, enquanto ele ainda é transportado 

para a vila, já representa um abalo no ritmo tradicional da localidade: os 

trabalhadores do campo param suas atividades para acompanhar a 

novidade com o olhar, um cachorro se agita e os cavalos, ao se depararem 

com os cavalos do carrossel, partem em disparada. As crianças parecem ser 

mais propensas em aceitar as novidades vindouras, expresso na felicidade 

do menino que acompanha saltitante a chegada do carrossel. As crianças da 



 

168 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

vila, de um modo geral, são representadas como mais receptivas e 

empolgadas com a feira, o que pode evidenciar a intenção de Tati em 

mostrar um choque de gerações, com a dificuldade de adaptação dos mais 

velhos e a esperança dos mais jovens nesse novo estilo de vida.  

Esse choque de gerações também pode ser percebido em uma 

personagem que acompanha a sociedade durante todo o filme, uma senhora 

idosa curvada acompanhada de uma cabra. Ela é uma espécie de narradora 

e julgadora dos costumes e padrões morais da sociedade local. Ela atua 

como uma observadora externa com grandes dificuldades em aceitar o 

moderno e o ritmo acelerado de vida. Sua recusa à modernidade já é 

percebida logo em sua primeira aparição, em que, ao lançar um olhar sobre 

as novidades que chegam à vila, afasta-se e comenta que sabia que aquilo 

iria causar “um belo alvoroço”.  

Nos setores da sociedade afastados dos grandes centros, certas 

experiências da modernidade tardam em chegar, o ritmo de acesso à 

informação é diferente, pois está condicionado, entre outros fatores, aos 

meios de comunicação disponíveis nessa localidade. A época representada 

por Tati já conhece meios tecnológicos de difusão informacional, como o 

rádio, já bastante popular, além de meios de transporte rápidos, como os 

carros, mas a localidade em que a história se passa definitivamente está 

atrasada em relação à tecnologia disponível. A centralidade do carteiro na 

trama, um dos disseminadores de informação para essa pequena 

comunidade, revela a temporalidade espaçada entre a emissão de 

mensagens e a recepção, pois dependem do trabalho de François.  

Por outro lado, o contato com informações do mundo moderno se dá 

também por meio do cinema, atuando como importante meio de 

comunicação para essa comunidade. Entretanto, ao que parece, os 

habitantes da localidade têm acesso a essa tecnologia apenas em raras e 

especiais ocasiões, quando a feira está presente na cidade: uma vez ao ano. 

Apesar de todos os avanços tecnológicos pós-revolução industrial e a 

disseminação dos meios de comunicação de massa, a análise que 

Hobsbawm (1982) faz no texto “O mundo na década de 1780”, pode ser 

repensada nesse outro contexto, com os cuidados necessários a fim de evitar 

anacronismos. Nos referirmos aqui a questões como o tamanho e a 

velocidade do mundo para determinadas pessoas e comunidades. 

Certamente a noção espacial e temporal, o diálogo com a modernidade, com 

os novos padrões sociais e tecnologias difundidas no mundo, era diferente 

na vila representada por Tati e em Paris, por exemplo. Podemos afirmar isso 

por meio da ruptura imposta pelo cinema em relação ao serviço postal de 

François, como veremos na sequência.  
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O personagem principal da película é o carteiro François. Típico 

habitante da sociedade local, ele realiza as entregas em ritmo calmo, 

utilizando a bicicleta como meio de transporte, inserido e adaptado à 

sociedade da vila, com interações humanizadas entre ele e os demais 

moradores.  O protagonista não surge logo no início da trama. Ele se insere 

depois de a vila já ter sido apresentada ao espectador. François, de início, 

ganha características como: prestativo, viajado, inteligente, responsável, 

decidido e sensato. O personagem é capaz de resolver os problemas da 

comunidade, visto como um líder ao ser escalado para auxiliar na colocação 

de um poste para a feira, por exemplo. Nesse ponto, o ritmo da sociedade 

ainda não foi alterado pela chegada das novidades. O carteiro consegue 

dividir suas atenções entre ajudar na questão do poste e realizar suas 

entregas. 

Michel Chion (1987) destaca que as duas personagens centrais na obra 

de Tati são ‘econômicas’ em palavras, assim como a própria forma como são 

apresentadas pelos nomes: “François, le facteur de Jour de fête, n'était qu'un 

prénom sans patronyme: Hulot, lui, n'est qu'un patronyme sans prénom.8” 

(CHION, 1987, p.33). A crítica de cinema Pauline Kael (1994) destaque que: 
 

Rodado na aldeia de Sévère-sur-Indre, com aldeões fazendo muitos 

dos papéis, o alto e o desengonçado Tati é o carteiro que vai à feira 

da aldeia e assiste a um documentário sobre o avançado e 

mecanizado sistema postal americano. Ele é tomado de entusiasmo 

pela rapidez, e embora não tenha helicóptero, tem sua bicicleta. 

(KAEL, 1994, p.90). 

 

A primeira virada para a população da vila é justamente o momento 

em que a manivela do carrossel é girada para colocá-lo em movimento.  A 

movimentação do brinquedo representa o início da feira e a aceleração no 

ritmo da sociedade local. Sem demora, o centro da vila recebe diversos 

moradores e se inicia uma mudança na forma de vida, trazida pela feira.  

Tati utiliza os elementos visuais para enfatizar de forma sutil a 

oposição entre o arcaico e o moderno, ou entre o modo tradicional e pacato 

ao qual a sociedade local estava habituada e a aceleração da vida moderna, 

presente nas metrópoles.  
 

                                         
8 “François, o trabalhador de Jour de fête, era apenas um nome sem sobrenome: Hulot, por 

sua vez, é apenas um sobrenome sem nome.” [Tradução nossa] 
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Figura 2. O carteiro François com sua bicicleta pede calma ao carro que passa pelas ruas da vila. O 

sinal com a mão e a irritação com a buzina representam o desconforto do protagonista com o novo 

ritmo acelerado que começa a se instalar no cotidiano da localidade. 

 

O centro da vila se torna um espaço popular de agitação capaz de 

influenciar todo o ritmo da sociedade, alterando as rotinas e os costumes, 

como um catalisador da vida moderna e ponto de partida, do qual a 

aceleração se espalha para diferentes núcleos sociais. Entretanto, cada 

membro da comunidade é atingido de uma forma por essas mudanças e o 

carteiro François é o expoente da negação da modernidade nesse momento 

do filme. O protagonista sofre com os efeitos da aceleração. Ele passa a 

priorizar a entrega dos telegramas, mas já não consegue efetuá-las. O 

carteiro é interrompido a todo instante para participar das atividades da 

feira. Em meio ao caos que se instaura em sua vida, François tem dificuldades 

até mesmo em consertar seu instrumento de trabalho, a bicicleta, que 

representa o meio de transporte da vida antiga e que, neste momento, 

encontra-se quebrado. O ritmo agitado é cada vez mais presente no local. O 

carteiro é impelido a beber, mesmo contra sua vontade, cada vez mais 

consumido pelo ambiente frenético trazido pela feira. Ele repete frases como 

“tenho que terminar a entrega” e “não tenho tempo”, mas se encontra 

completamente dominado e impotente diante da agitação. Isso acarreta em 

sua embriaguez e o início da derrocada do protagonista. 

O contato direto de François com a modernidade e a cultura de massa 

se dá por meio do cinema. A velocidade de comunicação da localidade com 

o mundo se mostra lenta e fragmentada, pois depende da presença da feira 

anual. Isso interfere diretamente no modo de operação de trabalho do 
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carteiro e nas suas relações com os demais moradores da localidade. O 

carteiro é chamado para assistir a um filme sobre os carteiros norte-

americanos. A película é uma exaltação ao “progresso”. Os profissionais são 

representados como verdadeiros heróis e aventureiros, com um exagero 

para se referir aos novos tempos, o que leva ao sentido cômico da cena. A 

tela mostra que o “progresso” possibilitou que se realizasse um número 

exorbitante de entregas em uma velocidade incrível. O narrador anuncia: 

“Muitos países desenvolvidos utilizam métodos antiquados, mas, graças ao 

progresso, o serviço postal dos Estados Unidos possui helicópteros à disposição 

de seus modernos carteiros”. Os carteiros aéreos da América entregam as 

correspondências em saltos de paraquedas, com coragem e heroísmo. Eles 

passam de motocicleta por locais em chamas e possuem uma grande 

virilidade, participando, inclusive, de um concurso do “mais sexy carteiro”. A 

figura representada é um nítido contraste à figura de François, o pacato 

carteiro de bicicleta da vila. Essa relação pode ser encarada além dos serviços 

postais ao perceber que a crítica de Tati pode voltar-se ao modelo de vida 

moderno, encarado como o modelo ideal, de forma acelerada e com o tempo 

otimizado. Esse contato da pequena vila com novos padrões traz a vontade 

de pertencer a essa nova conjuntura global e, ao mesmo tempo, eleva a 

comparação dos serviços do carteiro local com os serviços prestados nos 

Estados Unidos. O contato com o moderno evidencia a decadência do 

personagem François, marcada por frases como “você nunca será um 

carteiro americano”, “o que os americanos fariam com um carteiro como 

você?”, “você não vai conseguir voar com isso aí (bicicleta)”, proferidas pela 

comunidade local, a qual, até então, prestigiava a figura de François. 

Esse momento de exibição do filme sobre carteiros estadunidenses é 

o ponto de conversa entre o modo de vida arcaico e o moderno para a 

pequena vila. A vida pacata cotidiana sofre uma mudança no seu ritmo. 

François passa por um momento de desprestígio e diminuição de sua moral 

perante a sociedade, sendo alvo de piadas e deboche.  
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Figura 3. François vive seu inferno após o contato com o progresso e a aceleração do modo de vida 

dos norte-americanos. O personagem se mostra embriagado, com dificuldades para realizar suas 

entregas e em pilotar sua bicicleta. O moderno e o arcaico se encontram quando um carro passa 

rapidamente ao lado da figura depreciada do carteiro que já não tem mais o controle do seu 

tradicional meio de transporte: a bicicleta. 

 

 
Figura 4. De forma sutil, Tati pontua os encontros do arcaico e o moderno. Enquanto os cavalos de 

brinquedo do carrossel recebem o cuidado de um homem, o cavalo real preso observa a cena. 

 

No dia seguinte, acontece mais um grande ponto de virada na vida de 

François. O carrossel agora conta com uma bicicleta substituindo um dos 

cavalos. Simbolicamente, o carrossel representa a figura da chegada do 
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moderno para a vila, e é nele que o carteiro adquire um novo status e passa 

a incorporar as novas formas de vida. Na bicicleta do carrossel, ele recebe 

um treinamento e aprende novas técnicas para utilizar em suas entregas. 

Logo, o carrossel começa a girar, simbolizando a aceleração do ritmo da 

sociedade enquanto ele apreende os novos ensinamentos. A mudança de 

ritmo da sociedade é também personificada, agora, na figura de François, 

que passa a tentar realizar as entregas à americana, com uma aceleração 

jamais presenciada pela comunidade local. Os habitantes da vila, apesar de 

manterem certo contato com o resto do mundo, levavam uma vida que, 

assim como em Hobsbawm (1982), falando sobre o fim do século XVIII e o 

século XIX, só seriam arrancados da sua terrinha por algum fato 

extraordinário, ou, nesse caso, só puderam sofrer uma grande 

transformação no cotidiano, mesmo que temporária, graças ao contato 

direto com o moderno, por meio da feira e do cinema.  A esperança de vencer 

os americanos se instaura em François, que acelera cada vez mais suas 

entregas após o treinamento. Assim como os carteiros do filme, ele passa 

pelo fogo. Isso mostra que está definitivamente incorporado à vida moderna. 

O carteiro passa a crer na rapidez como regra geral e critica o trabalho 

burocrático e enfadonho da sede do serviço postal, que consiste 

basicamente em carimbar as postagens. Nas novas entregas, agarra-se a um 

caminhão com sua bicicleta e pega uma carona para acelerar o ritmo e 

otimizar o serviço, pois, dessa forma, pode carimbar durante o percurso. 

Nessa ótica de não perder tempo e aproveitar cada segundo, a bicicleta e o 

caminhão podem representar que, enfim, os dois mundos estão unidos e o 

arcaico foi incorporado pelo moderno. A comunidade passa a ver François 

de forma diferente, elogiando sua entrega à americana. Seu ritmo é cada vez 

mais rápido e ele pilota sua bicicleta de forma apressada. Os animais, que 

representam a vida pacata e rural da vila, passam a ser obstáculos para o 

carteiro. Todos param suas atividades para admirar e vibrar pelo novo ritmo 

frenético de François.  

Em uma das entregas, um carro acaba levando a bicicleta de François 

que estava estacionada em frente a uma residência. O carteiro corre sozinho 

atrás dele para recuperá-la. Nesse momento, o moderno parece dar sinais 

de esgotamento. Ao recuperar seu meio de transporte, François volta ao 

ritmo acelerado, com uma velocidade cada vez maior. Isso, inclusive, é 

utilizado como forma de gerar o riso em uma das cenas, quando o carteiro 

ultrapassa um grupo de ciclistas que disputam uma corrida. Entretanto, a 

rapidez de François se torna insustentável e o novo ponto de ruptura na 

narrativa é a sua queda em um riacho, representando o fim do seu contato 

com o moderno e o ritmo acelerado. 
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A figura da senhora idosa volta a aparecer. Agora, ela carrega François 

na carona de sua carroça puxada por um burro. É importante notar os meios 

de transporte utilizados durante a narrativa e o contraste dos veículos a 

motor e os puxados por animais ou a bicicleta do carteiro, cada um 

representa uma visão diferente de mundo, constantemente postos em 

contraste. Dessa forma, o arcaico volta a predominar, pois a senhora sempre 

mostrou uma recusa ao moderno e uma negação dos novos padrões e 

costumes. Sua fala evidencia isso: “os americanos sempre fazem o que querem, 

mas isso não quer dizer que façam melhor. Além disso, as notícias raramente são 

boas. Não temos pressa para recebê-las”. Esse desfecho pode significar uma 

vitória do arcaico sobre o moderno? Não necessariamente. Mas nos mostra 

o quanto Tati era um observador das mudanças do seu tempo. A chegada de 

elementos modernos seria inevitável para aquela comunidade. Podemos 

perceber que, mais do que uma aceitação passiva de novos padrões 

impostos, esses elementos se incorporam e se hibridizam com as velhas 

tradições de uma sociedade.  

Por fim, François pode novamente parar suas atividades para ajudar a 

comunidade local com seus afazeres. Se antes auxiliou na colocação do 

poste, agora pode auxiliar nas atividades rurais, com calma, sem pressa para 

a realização das entregas.  
 

 
Figura 5. Esperança ou efemeridade? O carrossel vai embora em uma repetição de uma das cenas 

iniciais do filme, com uma criança correndo atrás do caminhão sob o olhar dos cavalos de brinquedo. 

Para a pequena vila, o ritmo acelerado foi apenas algo passageiro.  
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onsiderações Finais 
 

Jour de Fête abre a sequência de longa-metragens dirigidos por Jacques 

Tati com características que seguiram pelas décadas seguintes em toda a sua 

filmografia: a análise das mudanças na sociedade ao seu redor e o uso da 

comicidade para construir suas narrativas. O caráter autoral na obra do 

diretor é perceptível. Durante sua trajetória, Tati mostra preocupação em 

narrar o seu tempo e tece críticas à frieza das novas relações, à forma como 

algumas novas tecnologias foram incorporadas pela sociedade e ao ritmo 

acelerado que a vida assumiu. 

No filme analisado, o diretor mostra como uma cultura massificadora 

tenta impor padrões e um novo ritmo à pequena sociedade da vila 

representada. Versátil, Tati também incorpora o protagonista François, uma 

antítese a esse novo modelo de vida, com dificuldade em receber o moderno, 

trazendo elementos cômicos para mostrar os impactos dessa cultura no 

cotidiano. 

A aceleração parece ser efêmera e o tom adotado para representar 

esse ritmo é pessimista. O diretor acredita que o espaço popular da vila 

manterá as velhas características pacatas e as relações humanizadas. Apesar 

de incorporar elementos da vida moderna, a vila criada por Tati não é passiva 

nem homogênea, pois evoca múltiplas reações.   

Compreender as interpretações que o cineasta produz acerca da sua 

época é evidenciar a função essencial que o filmes trazem para a sociedade, 

enquanto arte e entretenimento que despertam além de momentos de 

fruição, possibilidades de entendimento do mundo.  
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Bruce Conner e o cogumelo do fim do mundo  

 
Lucas MURARI (PPGCOM/UFRJ) 1 

 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar o modo como a 

vanguarda cinematográfica pós-Segunda Guerra Mundial abordou a 

temática nuclear. A filmografia do artista estadunidense Bruce Conner será 

destacada, em especial sua obra Crossroads (1976), investigação radical de 

reemprego de imagens realizada a partir da pesquisa em arquivos visuais 

militares dos Estados Unidos. Esse é um dos filmes mais provocativos sobre 

a era nuclear. O imaginário da bomba pode ser descrito como um dos 

símbolos máximos da Guerra Fria, a expressão de medo e aniquilac ̧ão por 

excelência. Mais recentemente, Crossroads tem sido valorizado como um 

claśsico absoluto não só pelo campo do cinema, mas também no contexto 

da arte contempora ̂nea. A ênfase desse estudo é a forma como a obra de 

Conner atualiza o conceito estético de sublime.  

 

 Palavras-chaves: Imaginário Nuclear, Cinema de Vanguarda, Bruce Conner 
 

1. Introdução 

Bruce Conner foi um dos artistas de vanguarda mais prolíficos da 

segunda metade do século XX. Se expressou por meio do cinema, da 

fotografia, da escultura, da pintura e da colagem. Começou sua incursão na 

arte na década de 1950. Sua primeira exposição individual foi em 1956, na 

Rienzi Gallery, Nova York, e foi composta estritamente por pinturas. Logo 

depois se mudou para a Costa Oeste, onde se instalou em definitivo na 

cidade de São Francisco, sendo um dos principais nomes da cena artística 

californiana. Seu primeiro filme – A Movie (1958) – se tornou um clássico 

incontornável da história do cinema norte-americano. É uma das obras 

pioneiras no trato do material de arquivo a partir de uma abordagem 

vanguardista. Os pesquisadores David Bordwell e Kristin Thompson (2008, p. 

355) associam a obra como exemplo de filme experimental associacionista 

do gênero found footage. O que o artista propõe é uma estratégia de contra-

informação, isto é, um ato ato de resistência frente a espetacularização das 

imagens e aos discursos midiáticos. Sendo assim, se apropria de uma 

variedade de materiais audiovisuais (filmes hollywoodianos, corridas de 

                                         
1 Pós-Doutorando da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(ECO/UFRJ). Bolsista CAPES. Doutor (2019) e Mestre (2015) pelo PPGCOM/UFRJ.  
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automóveis, acidentes de avião, filmagens de mergulhadores, imagens de 

explosões atômicas etc.), cujo objetivo é gerar uma outra lógica.  

Conner compreende a arte cinematográfica como consequência de 

suas potencialidades de montagem. É um trabalho de fundamentalmente de 

desvio (détournement), utilizando a noção utilizada por Guy Debord, teórico e 

ativista da Internacional Situacionista. Os filmes seguintes realizados pelo 

artista  estadunidense iriam aprofundar seu estilo de found footage. São eles: 

Cosmic Ray (1962), Report (1963 – 1967) e Crossroads (1975). Uma cena em 

particular ganha destaque em seu estudo de apropriação e atravessa sua 

filmografia inicial: às imagens da nuvem de cogumelo gerada por explosão 

atômica. Essa é uma ação que possui data e horário de nascimento precisa: 

05:29:21 Mountain War Time (+/- 2s) a 16 de julho de 1945, o exato instante 

em que a Experiência Trinity do Projeto Manhattan, coordenada por Robert 

Oppenheimer, explodiu uma bomba no estado do Novo México, Estados 

Unidos. É o chamado início da Era Nuclear. Esse “teste” em específico não foi 

filmado e nem fotogrado, entretanto, as detonações efetuadas na Segunda 

Guerra Mundial alguns meses depois – Hiroshima (6 de agosto) e Nagasaki 

(9 de agosto) – foram fotografadas em perspectiva aérea, a uma distância 

considerável. A quarta e a quinta explosões atômicas da história foram feitas 

sob tutela da Operação Crossroads, e ao contrário das demais, foram 

amplamente divulgadas, publicizadas, filmadas e fotografadas. O mundo 

enfim tomou conhecimento da figura nuclear. Esse novo imaginário afetou 

fortemente alguns cineastas e artistas de vanguarda em atividade nos anos 

1950 e 1960. É o caso de Bruce Conner, mas também de Alain Resnais, Chris 

Marker, Marguerite Duras, Stanley Kubrick, Peter Watkins, entre outros. A 

imagem das explosões atômicas foram incorporadas em seus trabalhando, 

se tornando um elemento de reflexão e interrogação sobre o poderio bélico 

recém implementado.  

 

2. Crossroads  

Crossroads, de Conner, foi realizado a partir da pesquisa em arquivos 

visuais militares dos Estados Unidos. A base da ressignificação foram as 

imagens geradas pela Operação Crossroads, uma série inicialmente 

composta por dois testes nucleares, um atmosférico e outro aquático, 

organizados menos de um ano após os ataques às cidades japonesas. O 

primeiro ocorreu a uma altura de 158 metros no dia 1º de julho de 1946. Foi 

chamado de “Capaz” (Able). O segundo foi realizado a 27 metros abaixo da 

superfície do mar em 25 de julho de 1946 e alcunhado como “Baker”. Ambos 
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se deram em Atol de Bikini2, no arquipélago das ilhas Marshall. São 

respectivamente a quarta e a quinta detonação atômica. O objetivo oficial 

era investigar os efeitos dos armamentos em navios. Aproximadamente 90 

foram posicionados ao redor do segundo projeto, entre encouraçados, 

porta-aviões, cruzadores e navios mercantes. Muitos destes haviam sido 

apropriados da marinha japonesa durante a guerra recém-terminada. Em 

seus interiores foram deixados porcos e ratos para que cientistas 

estudassem os efeitos da radioatividade em seres vivos. Nenhum 

sobreviveu. Esse projeto militar se estendeu por meio de outras dezenas de 

atividades até ser descontinuado em 1958.  

O filme de Conner se ateve exclusivamente às filmagens realizadas no 

teste “Baker”3. O Departamento de Defesa foi responsável por criar câmeras 

e lentes especiais para registrar as explosões em alta resolução. Os 

equipamentos podiam capturar até 8000 quadros por segundo. O 

pesquisador William C. Wees (2010) afirma que havia mais de setecentas 

câmeras e aproximadamente quinhentos cinegrafistas no local. Algumas 

foram instaladas em aviões e operadas via rádio. Estima-se que 60 aeronaves 

sobrevoavam a ilha no momento da detonação. Segundo Jonathan Weisgall 

(1994, p. 121), autor de um estudo sobre a Operação Crossroads “quase 

metade da oferta mundial de películas estava em Atol de Bikini para os testes 

[…] Essas explosões seriam os momentos mais fotografados da história”.  

A bomba foi detonada a partir de um ponto no Oceano Pacífico. A 

região foi escolhida em razão das facilidades de produção cinematográfica. 

Foi possível formar uma elipse ao redor, permitindo visualizar o evento a 

partir de vários ângulos e distâncias. Os cinegrafistas foram posicionados no 

solo, em aviões e em navios. Em alguns casos foi preciso construir blindagens 

de chumbo e concreto para isolar as câmeras. “Capaz” e “Baker” foram as 

primeiras detonações a serem publicizadas antes de sua efetivação. Sendo 

assim, a imprensa pôde acompanhar as duas. Vale a pena salientar que as 

ilhas Marshall ficam em um ponto remoto no Oceano Pacífico. Esse é um 

lugar de acesso extremamente difícil. O interesse era tanto na época que as 

explosões foram transmitidas por emissoras de rádio para todo o mundo. As 

cenas foram mostradas posteriormente em documentários oficiais do 

governo norte-americano a respeito da necessidade e importância de 

fomentar a atividade nuclear. As bombas utilizadas nessa ocasião possuíam 

aproximadamente 21 kilotons, a mesma potência da “Fat Man”, nome dado 

                                         
2  Em 1946, quatro dias após o primeiro teste nuclear, o estilista francês Louis Réard chamou seu 

novo trajo de banho de “biquíni”, inspirado pelas manchetes dos jornais sobre as bombas que estavam sendo 

detonadas pelos Estados Unidos na região de Atol de Bikini. Para mais detalhes, ver Thomas Cole (2011). 
3  As mesmas cenas foram utilizadas pelo diretor Stanley Kubrick na parte final do longa-metragem 

Dr. Fantástico (1964, Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love). 
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ao explosivo atômico jogado em Nagasaki. A operação militar também 

funcionou como elemento publicitário logo na raiz da Guerra Fria.   

O material que gerou Crossroads foi obtido no National Archives, em 

Washington, D.C. Conner se apropriou de algumas das filmagens e 

reorganizou os diferentes pontos de vista sobre a mesma explosão. O 

primeiro fotograma é um símbolo de cruz. O próprio título faz sugestão à 

insígnia, que ainda será intercalada três vezes ao longo da obra. A figura 

possui sentido enigmático: 1) pode tanto estar relacionada à mira telescópica 

presente em armamentos bélicos; 2) fazer referência à crucificação de cunho 

cristão; 3) e ainda simboliza a encruzilhada, sua tradução literal. Em seguida, 

na abertura, os créditos iniciais informam alguns dados básicos, como a data 

e o local onde se passa o material que será visto. Esse é um procedimento 

de contextualização recorrente em documentários. O filme, entretanto, 

segue uma postura radical no restante das cenas. Ao todo são 23 planos 

direcionados para uma única bomba explodindo. Os enquadramentos são 

tão diferentes que aparentam não se relacionam com o mesmo evento. Não 

há narração, enredo ou diálogo. O cineasta eleva o teste “Baker” a um 

acontecimento de caráter estético. A erupção do cogumelo atômico é o tema 

do estudo visual, uma espécie de coreografia hipnótica. A montagem recorre 

à lógica da repetição, o loop ad infinitum. O slow motion, em alguns trechos, 

reforça a grandiosidade do experimento nuclear. Essa alteração técnica 

havia sido empregada pelos operadores de câmera designados pelos 

militares. Nesse sentido, a intervenção de Conner foi mínima. O que foi 

adicionado são as trilhas sonoras. As cenas foram separadas em duas partes 

desiguais. Nos primeiros doze minutos, Patrick Gleeson criou a faixa 

eletrônica em sintetizador. No restante, Terry Riley compôs uma música de 

teor dramático. São sons contrastantes, mas ambos impulsionam a 

experiência perceptiva propiciada pelas imagens históricas.  

A abordagem proposta pelo cineasta é extremamente crítica, um 

retrato sombrio da força incrivelmente poderosa das armas nucleares 

desenvolvidas pela humanidade e aplicadas em meio à natureza. A 

ressignificação poética interroga a produção do establishment, aproximando 

assim o gênero do documentário governamental das práticas experimentais 

de found footage. Os arquivos visuais produzidos pelos militares4 são 

perturbadores. Conner (apud MARCUS, 2016, p. 84, grifo do autor) afirma 

que tinha visto o mesmo material do teste em uma sala de cinema quando 

                                         
4  Outro exemplo de filme experimental realizado a partir de arquivos militares é National Archive 

V.1 (2001), de Travis Wilkerson. O cineasta se apropriou de imagens de ataques aéreos realizados por 

aviões dos Estados Unidos em combates. As câmeras foram posicionadas a partir das próprias bombas, no 

ar. O ponto de vista – não humano – assume a perspectiva do bombardeamento.  
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era criança: “foi a primeira imagem da bomba atômica que eu pude observar 

em detalhes. Assustador. Fascinante, uma imagem de beleza imensa”. O 

filme enfatiza a tensão entre o terror da explosão e a qualidade estética 

involuntária presentes nas filmagens militares. O que se sobressai no estudo 

visual elaborado por Conner é o gesto paradoxal da humanidade em criar a 

destruição. A detonação atômica é um evento da ordem do espetáculo. A 

pesquisadora Johanna Gosse se refere ao filme como sublime atômico: 

“estamos testemunhando o fim do mundo, uma perspectiva absurda, 

impensável, mas inteiramente real. Conner nos convida a nos perder nesta 

sublime beleza aterradora e confrontar a possibilidade de aniquilação 

completa que ela representa” (GOSSE, 2014, p. 216). As próprias medidas de 

kiloton e megaton criadas pela ciência demonstram a magnitude 

descomunal. 

Crossroads, no século XXI, tem sido valorizado como um clássico 

absoluto não só pelo campo do cinema, mas no contexto da arte 

contemporânea. Esta obra em especial tem sido exibida como instalação em 

dezenas de exposições, principalmente na Europa e na América do Norte, 

chamando a atenção para a potência altamente arrasadora efetuada pela 

bomba atômica. As detonações parecem atualizar o conceito estético de 

sublime. Conner evidencia um aspecto extraordinário e grandioso, que só foi 

ser aprimorado pela humanidade ocidental na metade do século XX. Não à 

toa, alguns cientistas defendem o teste da Experiência Trinity do Projeto 

Manhattan como marco histórico que dá início a uma nova era geológica. O 

filme se restringe a mostrar ininterruptamente “apenas” a força de outra 

explosão, realizada menos de um ano depois. A ênfase é sua qualidade de 

grandeza absoluta. Essa estética remete a uma definição do conceito de 

sublime elaborada pelo filósofo Immanuel Kant no século XVIII: “um objeto é 

monstruoso se pelo seu tamanho ele destrói o propósito que constitui seu 

conceito. Mas a mera apresentação de um conceito grande demais para 

qualquer apresentação é chamada colossal (tangendo ao relativamente 

monstruoso)” (KANT, 2007, p. 83).  

 

3. Conclusão 

Crossroads é uma das obras mais provocativas sobre a era nuclear. Foi 

realizada durante a Guerra Fria e lançada pouco tempos antes da data 

simbólica de 30 anos da operação que lhe deu nome. O imaginário da bomba 

pode ser descrito como um dos símbolos máximos desse período, a 

expressão de medo e aniquilação por excelência. Conner se impressionou 

tanto com as cenas que as utilizou em outras produções também elaboradas 

por meio de práticas de reemprego de imagens. As vanguardas recorreram 
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a figura da nuvem de cogumelo gerada pela explosão atômica em um sentido 

crítico. Também foi uma forma de atualizar a estética do sublime em pleno 

século XX a partir das imagens técnicas. Nas décadas seguintes, esse 

imaginário continuou a ser explorado pela esfera artística, como em 

trabalhos de Alice Miceli, Jacob Kirkegaard, Isao Hashimoto, Ryuichi 

Sakamoto, Tomonari Nishikawa, entre outros.   

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

BORDWELL, David; THOMPSON, Kristin. Film art: an introduction. Nova York: 

McGraw Hill, 2008. 

GOSSE, Johanna. Cinema at the Crossroads: Bruce Conner’s Atomic Sublime, 1958 - 

2008. 2014. Tese (Doutorado em História da Arte) – Bryn Mawr College, Bryn Mawr, 

2014. 

KANT, Immanuel. Critique of Judgement. Oxford: Oxford University Press, 2007. 

MARCUS, Greil. Bruce Conners’ Black Dahlia. In: FRIELING, Rudolf; GARRELS, Gary 

(Orgs.). Bruce Conner: It’s All True. São Francisco: San Francisco Museum of 

Modern Art & University of California Press, 2016. p. 79-80. 

WEISGALL, Jonathan M. Operation Crossroads: The Atomic Tests at Bikini Atoll. 

Annapolis, MD: Naval Institute Press, 1994. 

WISNIK, Guilherme. Dentro do nevoeiro. São Paulo: Ubu Editora, 2018. 

 



 

183 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

A Poeira Do Peito - Reminiscências No Vazio Do Filme Em 

Chamas 

 
Gustavo NAKAO (UEL)1 

 

Resumo: A pequena potência do pó. Este artigo especula as significações de 

sufocamento do drama no Cinema de Fluxo.  Baseado na concepção 

deleuziana de movimento e utilizando o filme Em Chamas do cineasta Chang-

Dong Lee como objeto, entrelaça-se o deslocamento da identidade dos 

agentes contemporâneos apresentado por Stuart Hall, para pensar sobre o 

desdrama na narrativa do filme. Desvinculado de um dualismo imunológico, 

o sujeito de desempenho tende à lamúria e exaustão, um cansaço profundo 

que perpassa os modos de agir e se relacionar, o que infere narrativas 

desdramatizadas pela contingência do excesso característico no Cinema de 

Fluxo. Sobre essa nova forma de composição da história, com pequenos 

lampejos de conflito apenas, percebe-se uma encenação pelo material, a 

qual se representa na forma do coeso. Rarefação da face, uma atuação 

minimalista em que os códigos orais são transferidos para as coisas, uma 

semiótica dos objetos da rotina, que deixam escapar, como o pó que 

caminha no ar do cotidiano. 

 

Palavras-chaves: Positividade, Cinema de Fluxo, Desdrama 

 

 

O canto do comum, Em Chamas (2018) conduz pelas margens um 

minimalismo dramatúrgico de vozes urbanas ecoadas no silêncio estridente 

da contemporaneidade. Sexto longa dirigido pelo sul-coreano Chang-Dong 

Lee, continua as explorações pelos meandros do marasmo. Em tendência 

estilística do fluxo, os protagonistas se deslocam pela diegese em um flanar 

descentrado. Entre os trânsitos de conteúdos e experiências que escapam 

de uma nação a outra e compõem, assim, campos compartilhados do 

individual que ao esbarrarem em uma nostalgia prolongada, dissolvem o 

singular das relações em um esvanecer pelo cotidiano. 

Quando tudo se quebra, não há grito ou trincar agudo, só o 

redemoinho de redenção a qual Lee Jong-su se apega em lastro e explosão. 

Silêncio. Desmoronar. Bomba que boia com pouco. Brutas belezas do nada. 

Em Chamas rasteja no cotidiano, por campos na Coreia do Sul, como centeio 
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de sémen, fricção do flanar, fluxo de fala que rompe em tangente, derivadas 

do devir, vertigem que vem viver, vibrando, vagando. E como lágrima, deixa 

o ar da noite secar a pele do que ficou. Sombras de um suor ceifado pela 

consciência. Um longo transmutar em foco, um giro decimal do tambor, que 

quando a nudez humana aparece em tela, a proximidade do pulso é tanta 

que somos obrigados a recuar para compreender as formas do que se torna. 

Nos alicerces do drama, uma redução amarga do roteiro, quase 

queimada pela crueza desse fogo, deixa escapar os aromas banais de mais 

um thriller policial se mostrando pelo recolher de códigos discretos 

espalhados anteriormente nas cenas. Passível da lógica de reconstrução 

póstuma do crime, culpado e credibilidade no veredicto final, o filme beira 

uma acidez monótona nos tons finais que se prendem aos lábios. Entretanto, 

os gradientes de extensão de cozimento constante - uma temperatura lenta, 

morna para fritar, mas que já borbulha em eclosão pelos cantos - preservam 

sabores tão imersos até às últimas sequências, em que tudo ganha corpo e 

significado. Não um corpo físico ou material, é uma presença pelas 

memórias, reconstituição nostálgica do que se vê pela falta do que se foi. As 

partículas do que era potência rompem a imagem e fazem uma 

ressignificação retrógrada desde o início. E apesar da similaridade com mais 

um dos ilusionismos e pontos de viradas excitantes do suspense criminal, 

essa súbita tomada de consciência quase ao final do que é servido ao 

espectador, mais do que encantar pela surpresa, assusta pela corrosão que 

o fogo já cavou na pele. Querelas queimadas que sangram há tempo sem 

seres sentidas, como se a fumaça que vaza da tela embaçasse as percepções 

do que é drama e do que é dor.  

Essa lacuna que o filme impõe sobre quem o vê, o tempo de sentir as 

próprias feridas secas, também faz surgir inflexões sobre o silêncio de ser 

em meio a outros. Retorna a remota sequência, agora tão distante como uma 

viagem a outro cinema, na qual Shin Hae-mi finge comer uma laranja que 

não existe, pelo menos não uma existência tangível em materialidade, mas 

não menos vívida em forma, “pois a ‘imaterialidade’, ou, no sentido estrito, a 

forma, é precisamente aquilo que faz o material aparecer. A aparência do 

material é a forma” (FLUSSER, 2017, p. 30).  Invisível e imaginária, mas 

colorida e presente, a laranja que Shin Hae-mi descasca em frente a Jong-su, 

após se reconectarem de um lapso temporal indeterminado, é real pela 

crença, pela ação e pela potência que produz, não é a casca que a faz existir, 

mas a modulação dela nas percepções de sentido, de memória e de lógica. 

Impalpável, não menos pura, seria essa a dramaturgia da 

contemporaneidade? Flanar feito fluxo pelas voltas da vida, livre pelo 
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deslocar sem gravidade de um corpo que desapareceu no tempo como coisa 

cantada, não esquecida, só sentida? 

Só sentir a sombra. Mover o silêncio onde a luz bate torta. Não 

exatamente aceitar a consciência da morte, apenas experimentar não existir. 

Ver tudo de lá de trás, sentir o vento pelo vidro bem limpo entre os mundos 

que habitam. O que precisa para se tornar fantasma? Viver nos rasgos das 

lembranças alheias. Existir entre um eco e outro nas conversas. Ser visto 

pelas luzes que queimaram seus olhos. Correr até o ar dilacerar a pele. A 

cada passo, pedaços das dobras de quem se fez. Pétalas de carne enrugadas 

pelo chão. Sentir os ossos caindo em ampulheta e o sangue se transmutando 

em fogo e vapor. Continuar, assim, correndo como lufa que estremece o 

verdear dos pássaros. Ser reverberação. Só o que sobrou do movimento na 

película e no poro. Na fita ou no filme. No cimento ou sentimento. Ser o 

presente por todo o passado. Ter o silêncio só para si. O conforto de deixar 

as palavras penduradas para secar. Ver as gotas que caem delas se 

misturarem com a casa e tingirem os tons do abajur lá no fundo. A cama que 

margeia os lençóis quase beges pelo tempo ou as revistas embaralhadas 

pela rotina. Estão nas cores que as roupas fazem na parede quando luz se 

torce no tecido, nas tramas transparentes da cortina, na poltrona que mal 

viu o toque humano, mas sempre carregou os jeans depois do dia que 

passou. O que importa na sombra de existir não são as memórias ricas, que 

pendem entre afecções secretas e significantes sinuosos, mas esses rastros 

desfigurados, singelos sons do cotidiano que raspam pelas pessoas 

enquanto formam as imagens que querem guardar da vida. Torna-se 

fantasma pelo rasgo puído do sofá, que resistiu aos tremores de tentar no 

código, no cogito, no coito. Torna-se fantasma pela borda trincada da soleira, 

pelos riscos que ficam na parede quando a bolsa passa por ela, pelo parafuso 

que se afrouxou na cadeira nos cafés de fim de tarde que tomou com o amor.  

Talvez no cinema de fluxo, o protagonista contra a morte, “herdeiro do 

mito de um realismo integral, uma recriação do mundo à sua imagem” 

(BAZIN, 2018, p. 40), não seja as formas precisas da ação no espaço, a mise 

en scene do ideal, que mostra e se revela, que corta a lembrança no molde 

do talho, “o que substitui a ação, ou a situação sensório-motora foi o passeio, 

a errância, o contínuo ir e vir” (DELEUZE, 2018, p. 308), um se tornar 

memorável pelo próprio tempo, criar lembranças na fumaça de Ozu, vapor 

de vento que vem no vazio. O vazio. Esse bater no timbre do peito, quase 

rastros de tudo, nunca se vai. Nem as vozes que dali correram deixam de 

gritar só por esvaziar. Ainda dá para ver o agudo, acre como credo, daqueles 

cacos que clamam como canto. Açoita o silêncio e se faz sussurro. Sofre sem 

saber chorar. Foram e caíram. Fizeram e comeram. Não foi o tempo atenuar, 
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muito menos se perder por lembranças menos ariscas. Talvez logo encontre 

o porquê do pranto, não os motivos das lágrimas como água, mas das curvas 

que ela faz pelas rugas. Móvel. Meandro de memória. As gostas que se 

penduram nas pestanas do comum são macias, não se mostram pelos cílios. 

Beiram um brilho mudo quando vem a luz de lado. São vistas no retorno, 

quando se pisca perdido. No detalhe da dobradiça, que range um ronco raso 

pelas vezes que deixou a história entrar.  
 

“A vida cotidiana não deixa subsistir senão ligações sensório-

motoras fracas, e substitui a imagem-ação por imagens ópticas e 

sonoras puras, opsignos e sonsignos. Em Ozu não há linha de 

universo que ligue os momentos decisivos, os mortos aos vivos, 

como em Mizoguchi; também não há espaço-sopro ou englobante 

que contenha uma pergunta profunda, como há em Kurosawa. Os 

espaços de Ozu são elevados ao estado de espaços quaisquer, seja 

por desconcatenação ou por vacuidade” (DELEUZE, 2018, p. 32) 

 

Desterro de pouco em pouco. Transpor o personagem para onde a 

margem do que é mar ou poeira não se faz pela lei do papel, mas pelas 

lacunas que rompem por um humanismo comum, empatia de pequenez. A 

solidariedade de sentir o vazio, a dor do hodierno, as mazelas de se construir 

pelos tráfegos globais de imagens e informações. Inferir, assim, uma 

consciência personalíssima nas instâncias do que é hegemônico. 

Consequências das desestruturas do pós-colonialismo, “trânsito entre 

saberes, linguagens, conceitos e perspectivas teóricas. Trajetória errática e 

múltipla entre o desejo de estar no seu tempo e abrir, refazer tradições”. 

(LOPES, 2012, p. 28). O solo em que cresce rizoma, retícula fértil para uma 

territorialidade compartilhada de experiências, memórias, afetos e políticas, 

o entre-lugar. 
 

“É a resposta teórica e política à construção de nação como sistema 

orgânico dentro de uma história linear ou de uma formação. 

Espaço de trânsitos entre tempos, culturas e linguagens. O entre-

lugar constitui importante passo na implosão dialética e ou 

dualidade entre arte e sociedade, bem como vai além dos estudos 

de representações sociais radicalizando as aberturas realizadas 

pelo debate de articulações mediações e circuitos num fluxo de 

discursos e imagens que transitem social e temporalmente”. 

(LOPES, 2012, p. 30) 

 

Foi o tempo atenuar os contornos daquilo que era linha para as vozes 

dos que gritavam mais alto passassem a ecoar por acolá. Global, molecular 

e transcultural. Os arranjos integrados da mídia no contemporâneo moldam 

imagens de um comum latente no trato do destino, enraíza-se modulações 
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linguísticas, temáticas extranacionais, contos históricos, referenciais de 

localidades deformados, molduras de momentos que talvez nem existiram. 

Reflexos de outros tempos, as “identidades modernas estão sendo 

fragmentadas” (HALL, 2016, p. 36) e irrompem em fluxos de deslocamento 

de sentido, representação e identificação. Partindo da inclinação pós-

estruturalista, as reflexões sobre o individuo inserido na paisagem do social 

passaram por grandes transmutações, o “sujeito do Iluminismo, visto como 

tendo uma identidade fixa e estável, foi descentrado, resultando nas 

identidades abertas, contraditórias, inacabadas, fragmentadas, do sujeito 

pós-moderno” (HALL, 2016, p. 46).  

O entrelace cultural, transitivo de terra, e o deslocamento do indivíduo 

na maré de identidades são expressões de conjunturas móveis na 

contemporaneidade. Pode-se acrescentar os excessos de potência em uma 

“sociedade que crê que nada é impossível” (HAN, 2017, p. 29) como outro 

entrave da crise que também afeta esses personagens. Quando tudo se 

torna plausível, não ser capaz de sustentar o sonho de sucesso, escapa em 

vazão do magma corrosivo interno, o qual carrega as pedras do peito de 

dentro para fora em declínio e depressão. Imerso na lógica do desempenho, 

em que o algoz soberano não é mais fixado na figura externa do dono dos 

meios de produção, esse novo indivíduo, um homem-aparelho, capaz de 

“fabricar em qualquer momento e lugar” (FLUSSER, 2017, p. 39), torna-se o 

próprio agressor e vítima. Desvinculado de um dualismo imunológico, o 

sujeito de desempenho tende à lamúria e exaustão, um cansaço profundo 

que perpassa os modos de agir e se relacionar, gera narrativas 

desdramatizadas pela contingência do excesso.  
 

“A queda da instância dominadora não leva à liberdade. Ao 

contrário, faz com que a liberdade e a coação coincidam. Assim, o 

sujeito de desempenho se entrega à liberdade coercitiva ou livre 

coerção de maximizar o desempenho. O excesso de trabalho e 

desempenho agudiza-se numa autoexploração. Essa mais eficiente 

do que uma exploração do outro, porque caminha de mãos dadas 

com o sentimento de liberdade”. (HAN, 2017, p. 30) 

 

No insólito do incerto, o tempo do esforço se frustra com as 

pretensões de apropriar. Parece um permear em terra mole. Em tudo o que 

se cava, as bordas do se aprofundar se rompem e os limites do começo já se 

confundem com as progressões no meio. De certa forma, o procurar por 

individualidade é esse desvincular de certezas e aceitar a vida não como furo 

rumo ao chão, mas como flanar nas águas contínuas do marítimo. Fruir no 

decorrer não é deixar que o tempo escape pela falta da objetividade explícita. 

Não existem respostas únicas para perguntas difíceis e se for para 
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questionar o fácil e se enveredar na dicotomia do sim ou não, ora o caminho 

se fez curto ora a dúvida, ilusória. Estremecer na constatação do 

encadeamento infinito do conhecer colocado em questão, torna-se um 

transitar contrastante entre o deixar cair ou se afundar por escolha. Desse 

navegar na áurea da algia, as vozes que se fazem ao vento do eterno são 

postas à prova. Aqueles que ficaram mesmo no escasso pernoitar e foram 

além da fadiga falsa na breve conquista de uma imagem de sucesso sem 

sentidos de verdade. Fata Morgana feita em fotos de féculas fajutas.  É a 

própria latência que os olhos de Jong-su assumem quando observam a casa 

de Ben, o acompanhante de Shin hae-Mi, após o repentino encontro na 

viagem à África. Neutro. Nulo. Nado nas dimensões brancas e volumes 

brandos, nada em que a memória possa se agarrar e costurar nação. O 

território de Ben, assim como seu nome, é mais umas das perspectivas que 

as paisagens transnacionais assumem no acesso em rede e no instante em 

fluxo contemporâneo. 

Entender o Entre, tanto transcultural, de territórios e tempos, “espaço 

concreto e material, político e existencial, local, midiático, transnacional de 

afetos e memórias” (LOPES, 2012, p. 28) quanto de conexões solidárias, “um 

espaço de amizades e como indiferença, onde ninguém ou nada domina ou 

sequer tem o predomínio” (HAN, 2017, p.72) é, de certa forma, perceber a 

sensação de igualdade e impotência que as relações contemporâneas se 

moldam. Mesmo que meras ilusões, a crença de conexões globais, cria 

credos no compartilhamento em instâncias íntimas sem ao menos se 

vincularem a fenômenos fáticos. A fugacidade do encontro de Shin Hae-mi e 

Jong-su parte dessa união em território neutro, os movimentos do cotidiano, 

buzinas e berros de pessoas quaisquer que passam, um entre-lugar no 

entre-ambos. Esse rizoma de aproximação, o comum compartilhado, não se 

apega ao tempo, ao breve, apenas se forma em casualidade inerente. 

Entretanto, não como paixões efervescentes, nessas junções “o sexo não 

significa nem fusão, muito menos revolução. Apenas um momento. Tudo são 

possibilidades precárias”. (LOPES, 2012, p. 148).  Em Chamas também é sobre 

essas relações da rotina. Dois jovens em uma poética do impessoal, no gozo 

constrangido, o desarranjo do quarto de Shin Hae-mi e todos os detalhes da 

vida dela dispostos no pequeno cômodo em que vive e que convida Jong-su 

a entrar.  
  

“... a importância de colocar não só o cotidiano, mas a experiência 

do homem comum num quadro transnacional. Trata-se não só te 

um tema, mas de uma questão formal presente na construção 

espacial (de personagens que pouco falam, de origem humilde, não 

intelectualizados, poucos reflexivos) e na valorização de não atores 

e de uma dramaturgia da contenção e da rarefação. Para frisarmos 
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a importância do debate estético: do ponto de vista dramatúrgico, 

não se trata de voltar ao melodrama (ou, de resto, a qualquer tipo 

de gênero, tão a gosto da sensibilidade pós-moderna dos anos 

1980 marcada pelo pastiche), que vê no dilaceramento afetivo, nas 

lágrimas e nos gestos grandiosos a esperança de uma vida bem 

menos ordinárias, seja em tom sério ou sob signo do kitsch, do 

camp ou mesmo do trash. Nenhum excesso, nem de risos, nem de 

lágrimas, nem de transe tribal, dionisíaco... A opção é pelo registro 

da contenção e da essência do minimalismo, que busque o máximo 

de sentido com o mínimo de expressão”. (LOPES, 2012, p. 161) 

 

Contida constelação, que vista de longe apenas pontua em brilho e 

escuro. Um drama da espera e do olhar, como o transitar opaco de Café 

Lumiére, “um simples estar no-mundo-mundo transformado como matéria 

dramática” (OLIVEIRA JUNIOR, 2014, p. 148), a narração do cotidiano é a 

duração na memória, que se complementem e se determinam, é o prolongar 

do ponteiro para ele mesmo dizer o conto do dia. Talvez essa permissão 

venha também do deslocamento de identidade contemporânea. Flexível, o 

sujeito de desempenho se dobra em articulações da cegueira positiva, em 

que tudo vê, mas nada se prende, como se os múltiplos toques do meio 

amortecessem a pele amostra, uma “coação de desempenho impede que 

eles venham à fala” (HAN, 2017, p. 98) e, assim, desdramatiza a vida. Uma 

transposição de categoria expressiva, a comunicação humana, que em 

genealogia “é um artifício cuja intenção é nos fazer esquecer a brutal falta de 

sentido de uma vida condenada à morte” (FLUSSER, 2017, p. 87) transfere, 

assim, seus códigos orais para as coisas, uma semiótica dos objetos da 

rotina, que deixam escapar, como o pó que caminha no ar, pequenos 

lampejos de conflito. Celestes farelos do sentir. 
 

“No lugar da densidade psicológica, enxerta-se blocos de afetos, 

fragmentos de vida sem significados fechados, uma primazia do 

sensorial e do corpóreo em detrimento da psicologia e do discurso. 

Filmes sem clímax, sem oscilação dramática, marcando uma certa 

indiferença do tempo à passagem dos fatos. Mais importante que 

o encadeamento das ações é a invenção de uma ‘nova rítmica do 

olhar’, é a criar sensações mais que o sentido”. (OLIVEIRA JUNIRO, 

2014, p. 147) 

 

Mais do que a máxima show, don’t tell, Em Chamas encarna nas 

imagens quase todas suas significações. Os personagens existem pelas 

coisas que cortam no caminho deles, retalhos de retratos, roupas e rangidos. 

O diálogo que circula espaçado, não tem o peso de passado, leve como 

falácia, não dá para confiar nessas palavras. São as paredes que carregam a 

vida rachada das personas em tela, o gato que nunca se vê, a fechadura 
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extravagante com muitos números, o lastro de paisagem que rouba um 

único pedaço do quarto de Shin Hae-mi. Esperança rasgada entre destroços 

de viver, trancada no último andar de uma casa discreta, sem fala, sem voz, 

e o que faz cantar um prelúdio de libertação talvez sejam apenas os roçares 

da pele de Jong-su enquanto se excita observando a janela. 

A encenação pelo material se representa na forma do coeso. 

Rarefação da face, apenas o essencial de expressão, “pensar materialmente 

no mundo das imagens evanescentes” (LOPES, 2012, p. 117). É o som dos 

detalhes, esgotamento pelo cansaço, que ao invés de roubar sentidos, 

multiplica as semânticas justamente pelo pouco que mostra. Como a 

afecção, o pós-drama perde sua “homogeneidade, isto é, o princípio de suas 

relações métricas ou a conexão de suas próprias partes, de modo tal que as 

ligações podem se dar de infinitos modos” (DELEUZE, 2018, p. 173). A 

pequena potência do pó. Brechtiana, a atuação no fluxo é o que sobra na 

morte, no desaparecimento, no vazio. “Uma imersão no caos sensível ou de 

uma contemplação não significante” (OLIVEIRA JUNIOR, 2014, p. 152), a qual 

não institui uma articulação de pensamento, mas uma condução do olhar, 

trabalha na intensidade do possível, do acontecimento. Redescobre formas 

de falar pelos sons que sobram do mundo. 
 

“O minimalismo valoriza a sobriedade e a austeridade sem realizar 

exercícios de metalinguagem descontrutores nem de 

distanciamento, na esteira de Brecht. É nesse sentido que ainda 

pensamos que o menos ainda possa ser mais, ou seja, que as 

apostas na contenção e na rarefação tenham também um papel 

ético não só frente as diversas estéticas do excesso... Por trás do 

afastamento em relação ao excesso de metáforas, símbolos e 

alegorias didáticas, há uma postura não metafísica que pensa a 

vida na materialidade dos espaços, corpos e objetos que transitam 

em pé de igualdade para além do humanismo antropocêntrico”. 

(LOPES, 2012, p. 116) 

 

Se há sons que se prendem ao sol - não os barulhos do fogo como 

estrela, nem o piar de pássaros distantes que possa se grudar a um 

imaginário mitológico - se existisse uma composição humana sobre os feixes 

de ondas e partículas que explodem em eco na pele, talvez a tradução dessa 

entropia seja o sopro puro de jazz em movimento, serena harmonia do caos, 

sossego em sirene. Em Chamas encarna os timbres como a aurora contorna 

os braços de Shin Hae-mi na contraluz, desenhando nos caminhos que o 

astro deixou no tempo, o próprio traço que a vida faz até a morte. Rasgam o 

ritmo dos ruídos daquela rotina, vem a trilha lá de fora, um longe 

extracampo, quase uma invasão da sala de montagem e seus aparelhos 

tecnológicos, mas o que pulsa estranho, vapor de uma nota no trompete 
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frente as cores do sol, azul e vermelho, bloqueadas pelo corpo sem roupa de 

Shin Hae-mi, logo se integra a dança errante, que parece alongar asas de um 

bater em fuga ou só lembranças de um voo no passado. A diegese, essa 

autoridade quase déspota da verdade, desce o cigarro e se levanta para o 

devaneio, destitui a crença no vero em si e aceita a suspensão.  

No hiato do real, a ondulação da nota grave move o mantra em 

murmúrio mole, mas se torna corpo e movimento no mesmo quando da 

nudez de Shin Hae-mi, e tudo o que é difuso passa para um novo uno. A 

dimensão do etéreo, eixo do efêmero, forma feixes que beiram o onírico, 

Chang-Dong Lee escolhe libertar o espectador da apatia prolongada, de 

correr a passo lento e submete a realidade diegésica em uma potência 

escondida, deixa o som do sol guiar o plano contínuo, transversal, agora em 

uma força de abstração redentora, autoriza, de algum modo, a investigação 

dos personagens como mais do que seres viventes, traduzidos até então pelo 

desdrama minimalista. Como se a vista ganhasse texturas e profundidades 

para pensar por si mesma, como se o campo de interpretações fosse, enfim, 

validado pelo diretor, o que permite ao espectador um percorrer esférico na 

narrativa, deixa de se guiar apenas pelas linhas do comum que são 

mostradas, tentando conectar os traços de um enredo formal, pode se sentir 

livre para concomitantemente à frente das estruturas apresentadas, inferir 

ligações mais dinâmicas extra ao que está em cena. Talvez resida nesses 

liames a corrupção criativa ao gênero, o que quebra com a mera investigação 

apenas pelo questionamento ou revelação ao término em thriller policial ou 

de suspense. Em Chamas sorri pela fumaça que faz da morte, o luto 

carregado entre a brasa queimada, que seca no chão, ainda retumba os 

cheiros opacos da vermelhidão. Cinza de cigarro, segredo bordado na volta 

do fogo, que nem deu para ver, só as cicatrizes que fizeram as flamas.  

Inundado pelo azul, beirando cair. Há as nuvens e os mares. As 

dezenas de respostas que o vento trás e as muitas mazelas que ondulam no 

reflexo do que é crédito e tela preta. Como se o Todo fosse uma espera. 

Como se o Todo fosse a pressa. Há a lembrança de outros assim como Em 

Chamas, que caminham no tardar, no póstumo a longo prazo. Se todo filme 

é o silêncio que decidiu mostrar o sal das lágrimas secas ou o ermo que 

esqueceu como barulhar na palavra para, então, vibrar no som do 

movimento, seriam os filmes a múmia baziniana que conseguiu vencer a 

morte? Ou a morte que não veio e deixou esses corpos de cicatrizes que 

choram e consolam, que pensam ou iludem? São forros de fantasmas que 

continuam a existir, presos em películas ou pequenos quadrados de luz e 

silício que carregam seus segredos por aí? São talvez representações do 

suspiro de toda uma geração por “demais mortos para viver, e por demais 
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vivos para morrer” (HAN, 2012, p. 119). Cansaço profundo, uma inércia 

contínua que se descoloca sem atrito, sem se atirar.  
 

“Dor que também é o tempo. Até que não possamos mais nos 

distinguir do tempo, no tempo. Figuras em fluxo, rarefeitas, 

manchas na tela, corpos que se desmaterializam. Nem alegorias 

nem símbolos, só experiências que em breve não serão. Fugazes.... 

Talvez esses gestos sejam formas de volta para casa, para se sentir 

inteiro, pertencente por um momento que seja. Talvez sejam uma 

outra coisa que mal podemos intuir, mas compartilhamos. 

Lágrimas escorrem silentes por esta página. O cinema, se ele existir, 

é um oásis”. (LOPES, 2012, p. 219) 

 

Em Chamas sacoleja pelo ar, é o próprio esvanecer por essência, 

fumaça que foge sem retalhar o vento. Mais do que a solução de um crime, 

a vacuidade de Shin Hae-mi é o ponto sísmico da narrativa. Reverberações 

do meio que começam pelo vazio, pela deserta escassez que uma voz faz a 

alguém e a insignificância desses mesmos timbres nos ecos de uma cidade. 

As marcas do ermo permeiam o Todo, costuradas na ausência constante do 

gato, que mesmo em um apartamento tão pequeno nunca se mostra, quase 

uma crença de que ele realmente exista. Quando esse enfim aparece não há 

certezas que ratifiquem sua existência ou da conexão com a dona, outro 

acreditar que o filme impõe ao espectador. Um antropismo negativo, a falta 

que faz mover a imagem, o transmutar pela ausência que incide na diegese 

e transforma os personagens. 
 

“A desaparição seria, então, uma outra maneira de viver, de se 

reinventar. A desaparição está sempre em constante tensão com a 

visibilidade, nos seus vários sentidos, seja político, cultural, 

comercial ou existencial. De que forma, então, desaparecer? Não é 

só uma questão de saber como lidar com a imagem pública?, como 

no caso de pop stars e políticos. É algo mais amplo. A invisibilidade 

tem menos a ver com o fascínio romântico por outisiders do que 

por apontar para uma subjetividade-paisagem formada pelos 

fluxos do mundo”. (LOPES, 2012, p. 189) 

 

O que sobra no silêncio, a sombra do sentir, talvez seja o passo de 

entender o que esmaece no tempo e o que continua no espaço. As formas 

do afeto, as marcas que ele deixa na pele, na lágrima, no chão, é o que 

repercute na ausência. São as cicatrizes singelas, esquecidas no viver. A estria 

no canto da bacia, que veio vermelha aos anos da menarca e segredou por 

lá todas as noites que alguém a tocou. Com o tempo, os tons das roupas que 

a cobriram e os aromas que experimentou quando exposta pelo ar, quase se 

misturou ao corpo a que margeia, só foi lembrada um dia a esmo na cama, 
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quando meio adormecida, a mão procurando os lençóis sentiu o vão daquela 

existência novamente, mas ela sempre esteve lá, aquietada, viva. Potência do 

pó. As dores do vento que corre pela janela aberta e se mistura na cortina e 

nos papéis, nos livros enrugados pelo folhear, na carta que dorme na gaveta, 

embaixo dos acúmulos que a rotina transforma em chaveiros e moedas. 

Todas as significações, as palavras que riscaram as fibras e a tinta que vazou 

de sentir em conotação, apertam-se juntas aos cartões de advogados, 

elásticos corroídos e cartelas com os findares de algum remédio. Quando a 

memória vira costume, quando a falta se torna espaço, quando pesar se faz 

balanço. Os fantasmas contemporâneos, formas de identidades deslocadas, 

esvaídas no caminho, no traço de tentar sobreviver. É aprender a existir com 

tudo o que desaparece, com a fumaça da lembrança, com os moldes incertos 

do cotidiano. Não é o vazio que cria em fato o movimento, é nele em que se 

move sem atrito e conduz o culminar. Os tremores que transbordam pelo 

extracampo, no escuro e no tempo, tudo o que ondula no eco foi feito na 

fadiga de algum antes. O que não é corpo hoje, já teve carne ontem, mesmo 

que pálida e sem sabor, fraca que caminha por qualquer sopro que vier.  

Jong-su existe na ausência. Nos retratos do pai que não está ali, preso 

por sentir demais. Na falta de Shin Hae-mi, o silêncio que assombra a casa 

dela. No gato que não se mostra, mas continua a alimentar. No foço que ele 

nunca encontrou perto da fazenda. Tudo o que não está lá, e que um dia já 

foi algo. As verdades das memórias não se fazem primordiais, em uma terra 

de descentramentos, o fato existir ali ou em outro tempo, outra cultura, 

outra história, não faz relevância para os relevos do hoje. Como a laranja que 

Shin Hae-mi come, a falta do corpo não a faz desacreditar que seja verdade. 

O cheiro que ela vê não vem dali, mas do vazio, da lembrança que ondula até 

sua mão e seus lábios, que a faz sentir as rugas da casca e cítrico sabor de 

alguma laranja em algum lugar.  
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Narrativas audiovisuais e mitologia: a quaternidade mítica 

aplicada aos animes 
 

Arthur Carlos Franco OLIVEIRA1 

 

Resumo 

Considerando os estudos sobre consumo ritualístico no cinema e a presença 

de conteúdos míticos nas narrativas audiovisuais contemporâneas, esse 

artigo busca aplicar a teoria da quaternidade mítica proposta por Canevacci 

(1984) em três animes de diferentes gêneros e épocas através da 

metodologia de análise fílmica proposta por Vanoye e Goliot-Lété (1994). 

Examinando as representações dos arquétipos Pater, Filius, Diabolus e Spiritus 

em Sakura Card Captors, Code Geass e The Seven Deadly Sins, concluímos que 

tais elementos fundamentam a diegese dos animes através de uma hipo-

estrutura de matriz cristã que movimenta a narrativa ao perpetuar e 

ressignificar conteúdos presentes no inconsciente coletivo proposto por Jung 

(2002). Assim, a ritualização dos arquétipos apresentados por Canevacci 

(1984) se faz presente em produções oriundas também de países de matriz 

não cristã, uma vez que lidam com estruturas arquetípicas não específicas 

apenas de uma cultura, mas sim há muito consolidadas no indivíduo e 

transmitidas de forma hereditária (Jung, 2002) que são constantemente 

reapresentadas com diferentes roupagens nas narrativas midiáticas.  

 

Palavras-chave: anime, narrativa audiovisual, mitologia, quaternidade mítica, 

Canevacci.  

 

Introdução 

A concepção de mitologia pertencente ao senso comum carrega 

noções de tempos longínquos, nos quais deuses caminhavam entre os 

homens e eventos fabulosos tomavam lugar, com heróis derrotando vilões 

auxiliados por seres fantásticos. Apesar da crença de que os mitos e seus 

conteúdos se perderam nas sociedades arcaicas e não ressoam na sociedade 

moderna racionalizada, os elementos mitológicos persistiram ao tempo e se 

manifestam em diversos produtos midiáticos através da constante 

reiteração de temas e símbolos presentes no imaginário social. Diversas 

expressões do mito se apresentam a nós através de múltiplas estruturas 

                                         
1 Mestrando em Comunicação pela Universidade Federal do Paraná – PPGCOM –UFPR, 
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narrativas midiáticas com forte presença de conteúdos arquetípicos, como a 

eterna luta do bem contra o mal, as imagens simbólicas de morte e 

renascimento, o uso de criaturas mitológicas, e também através dos diversos 

rituais que praticamos até hoje, como os ritos de passagem de Ano Novo, de 

casamento ou de morte. Tais arcabouços mitológicos se encontram 

fundados no inconsciente coletivo, formando uma rede de símbolos e 

concepções compartilhadas pelos indivíduos e que atuam diretamente sob 

a subjetividade humana. Uma das formas de reiteração dos arquétipos 

presentes nos imaginário coletivo é a sua frequente utilização em produções 

midiáticas, especialmente naquelas audiovisuais, que constantemente 

buscam a identificação do espectador com as imagens arquetípicas através 

da repetição dos mesmos alicerces míticos. O antropólogo italiano Massimo 

Canevacci (1984) propôs que o cinema se guia pelo constante preenchimento 

do que ele chamou de quaternidade mítica, uma estrutura influenciada pela 

concepção cristã burguesa que visa sempre à repetição dos conteúdos 

presentes no inconsciente coletivo, estabelecendo assim um diálogo entre a 

simbologia fílmica e os arquétipos. Acreditamos aqui que não apenas o 

cinema se utiliza de tal estrutura, mas também inúmeros produtos 

audiovisuais que encontram na quaternidade sua base diegética, como 

poderemos verificar ao final da análise.  

Partindo então da ideia de que a quaternidade mítica se guia por 

valores cristãos burgueses ocidentais presentes no imaginário coletivo, esse 

artigo se propõe a verificar a existência e utilização dessa estrutura em 

produtos audiovisuais oriundos de um país que não segue a tradição cristã, 

o Japão. Procuramos analisar os animes Sakura Card Captors, Code Geass e 

The Seven Deadly Sins a fim de apurar se os mesmos são construídos com 

base na hipo-estrutura narrativa proposta por Canevacci (1984) ou se 

diferenciam da estrutura mítica seguida por grande parte das narrativas 

midiáticos ocidentais. Para tal investigação, utilizamos a metodologia de 

análise fílmica proposta por Vanoye e Goliot-Lété (1994), que permite 

explorar materiais audiovisuais em detalhe e encontrar elementos não 

identificáveis a “olho nu”, a qual se divide em duas partes: a decomposição 

da obra e o estudo de como os elementos isolados se relacionam com o todo. 

Com efeito, assistimos os animes em busca de indícios que nos permitissem 

identificar quais personagens equivalem aos arquétipos propostos por 

Canevacci (1984) em sua cruz quaternária, para em seguida “estabelecer elos 

entre esses elementos isolados, em compreender como eles se associam e 

se tornam cúmplices para fazer surgir um todo significante” (VANOYE; 

GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p. 15). Como a análise fílmica implica em dividir o objeto 

em partes menores, a quaternidade e a busca pelos arquétipos auxiliam na 
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estruturação do método por proporem uma investigação que isola os 

elementos arquetípicos para perceber a sua relação com a diegese.  

 

Mitologias  

O mito pode ser entendido como uma narrativa que os povos 

primitivos utilizavam para explicar suas dúvidas e aflições, para dialogar 

sobre o seu lugar no universo e sua forma de organização social, uma 

maneira do mundo se revelar “enquanto linguagem. Ele fala ao homem 

através de seu próprio modo de ser, de suas estruturas e de seus ritmos” 

(ELIADE, 2000, p. 125). Pela utilização de símbolos e metáforas para revelar 

seu conteúdo, o mito é como que uma mensagem cifrada, que não revela de 

cara o seu significado, e por isso é passível de diversas análises dos mais 

variados campos de estudo. Percebemos o mito como uma narrativa que 

apresenta um evento ocorrido nos primórdios do tempo, durante o qual 

houve uma irrupção do sagrado no mundo profano e a manifestação de 

entes sobrenaturais, e que busca explicar a criação de algo, seja um 

comportamento, um elemento da cultura ou da natureza. Assim, para o 

homem primitivo, conhecer seus mitos é conhecer a si próprio, ao universo 

em que habita e como ele e tudo ao seu redor vieram a ser. O homem 

moderno, apesar de toda racionalidade e mecanização que o guiam, não 

perdeu sua necessidade de explicar o universo através de narrativas, 

incorporando diversos elementos mitológicos e presentes no imaginário 

coletivo nelas. Os heróis e os mitos, tidos como modelos de 

comportamentos, foram transpostos para outros conteúdos que agem 

também como padrões de conduta e de estar no universo, simbolizados na 

atualidade como, por exemplo, as celebridades e seu modo de vida, nos 

hábitos difundidos pela mídia, nas ações de personagens de narrativas da 

literatura e do audiovisual, entre outros. Eliade (1957) defende que o homem 

moderno, devido ao seu descontentamento com o presente, busca nos 

produtos midiáticos uma tentativa de transcendência a outro tempo, o 

mesmo tempo que rege os mitos. Nas sociedades arcaicas, o tempo não era 

visto como uma sucessão de fatos que culmina no agora, como é a visão do 

homem atual, mas tinha aspecto cíclico, sendo os rituais então uma maneira 

de se tornar contemporâneo do momento descrito nos mitos e retornar 

àquele instante sagrado da heirofania. Assim também operam as narrativas 

atuais, buscando retirar o homem de seu tempo profano ao inseri-lo na 

passagem do tempo própria da narrativa, simbolizado por um “tempo 

estranho, imaginário, cujos ritmos variam indefinidamente, pois cada 

narrativa tem o próprio tempo, específico e exclusivo” (ELIADE, 2000, p. 164). 

É na imersão nessa narrativa que o homem moderno escapa do processo de 
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mecanização e racionalização, e grande parte dela ocorre na sua entrega às 

narrativas audiovisuais. Almeida (1994) defende que, da mesma maneira que 

os mitos eram passados de forma oral nas sociedades arcaicas, os mitos 

modernos encontram no audiovisual a sua transmissão, criando assim uma 

nova cultura oral através da combinação de imagens e sons que não abrange 

apenas o cinema e a televisão, mas também produtos como animações, 

séries e vídeos do meio digital que a todo o momento recriam e ressignificam 

o simbólico através da instrução estética e comportamental do espectador, 

criando repetições nas quais  

 
os enredos mudam, mas obedecem a estruturas que tendem a 

permanecer ou mudam com extrema lentidão; os personagens 

podem mudar, mas as estrelas que os interpretam permanecem; 

os atores podem mudar, mas os tipos permanecem. Variam os 

anéis, permanecem os dedos (BERNARDET, 2001, p. 76, grifo do 

autor).   

 

Assim, a partir do consumo de material audiovisual, o homem 

organiza seu universo simbólico tanto no nível coletivo quanto no individual, 

encontrando elementos comportamentais e dirigentes nas narrativas na 

forma de ideologias, arte, concepções societárias e ideais culturais. São 

nesses cenários que os animes se mostram como diegeses capazes de 

explorar conteúdos presentes no imaginário coletivo reconhecidos de forma 

orgânica pelo receptor e que tem forte apelo à subjetividade humana.   

 

Animações  

O anime é um produto audiovisual de animação produzido por 

estúdios japoneses, tendo como base geralmente os mangás2, com diversos 

os gêneros3 destinados ao mais variados públicos, se diferindo das 

animações ocidentais em diversos aspectos4. Apesar de tais diferenças 

serem notáveis, as deixaremos de lado para buscar nas estruturas diegéticas 

                                         
2 Mangás são histórias em quadrinhos japonesas.   
3 Entre os principais gêneros estão ação, aventura, comédia, drama, retrato da vida real, 

fantasia, mágica, horror, romance e sci-fi, divididos em sub –gêneros como kodomo, 

destinado às crianças, o shōjo, para o público feminino, o shōnen, para meninos, mecha, 

sobre robôs gigantes, hentai, com conteúdo maduro, ecchi, que usa situações 

hipersexualizadas, entre outros. Em geral os animes mesclam de dois a três gêneros e sub-

gêneros em suas narrativas.  
4 A título de curiosidade, as principais diferenças se consistem no estilo do traço, nas 

características físicas dos personagens, no uso das cores e os temas abordados, sendo que 

os animes em geral se utilizam de conteúdos mais explícitos e mais próximos das emoções 

e controvérsias humanas. 
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de três animações japonesas as semelhanças com produtos ocidentais 

acerca dos padrões ritualísticos que Canevacci (1984) chamou de 

quaternidade mítica. Escolhemos animes de diferentes gêneros e épocas 

com o intuito de demonstrar que a quaternidade é um elemento que une 

múltiplos produtos audiovisuais sob um mesmo guarda-chuva mitológico e 

arquetípico.  

Cardcaptor Sakura, conhecido no Brasil como Sakura Card Captors, é 

um anime do gênero mahō shōjo5 exibido entre 1998 e 2000 e composto por 

70 episódios e dois filmes, baseado em um mangá do mesmo nome 

publicado entre 1996 e 2000. A narrativa segue a garota de dez anos Sakura 

Kinomoto, que acidentalmente descobre um livro no porão de sua casa e 

liberta cartas mágicas conhecidas como Cartas Clow. Ela também desperta 

Kerberos6, o guardião do livro, que a escolhe como a nova caçadora das 

cartas Clow, sendo seu dever agora batalhar com a personificação de cada 

uma delas para transformá-las em cartas novamente. Ao todos existem 52 

cartas criadas por Clow e Sakura cria a 53º ao final do segundo filme, com 

cada uma delas possuindo uma habilidade única, que variam entre 

elementos da natureza, objetos, sentimentos, entre outros7, sendo que após 

a captura Sakura pode usar o poder da carta. Ela é ajudada em sua busca por 

diversos companheiros, como Kero, que atua como seu mentor e protetor 

das Cartas Clow; Tomoyo, sua melhor amiga que providencia as roupas para 

cada aventura e é apaixonada pela protagonista; Syaoran Li, outro coletor de 

cartas que se torna o interesse amoroso da protagonista; Toya, seu irmão 

mais velho que finge não saber da magia de Sakura; Yukito, por quem Sakura 

é apaixonada e que no decorrer do anime se revela como Yue, o segundo 

protetor das Cartas criado por Clow; Meiling, prima e noiva prometida de 

Syaoran. A história é dividida em dois arcos8: no primeiro Sakura deve 

capturar e dominar as cartas Clow, sendo julgada por seu desempenho no 

final; e no segundo a protagonista fica impossibilitada de usar suas cartas, 

tendo de transformá-las em Cartas Sakura par aumentar seus poderes 

mágicos. O anime lida com questões como amizade, amor, 

                                         
5 Mahō shōjo é um sub-gênero de anime e mangá cuja narrativa gira em torno de uma 

personagem feminina que tem poderes mágicos ou usa mágica.  
6  Comumente conhecido como Kero.  
7  As cartas são elementos como árvore, vento, flecha, pulo, escudo, fogo, espelho, ilusão, 

laço, flor, sono, sombra, luz, chuva, brilho, labirinto, entre outros.  
8 Enquanto as produções ocidentais se dividem basicamente em temporadas, os animes 

geralmente se dividem em arcos, que são o grupo de episódios que giram em torno de uma 

trama, geralmente sendo resolvida ao final do arco. Um arco pode ter várias temporadas e 

um anime pode ter vários arcos, cada um se concentrando em um aspecto da história basilar 

do anime. Aqui a nossa análise será focada no primeiro arco de cada anime.  
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homossexualidade, crescimento e segue a linha narrativa da Jornada do 

Herói9 proposta por Vogler (2015). Aqui analisaremos o primeiro arco de 

Sakura Card Captors, que compreende os primeiros 46 episódios, que 

seguem a narrativa depois de Sakura liberar as Cartas Clow e sua busca para 

selar uma carta diferente em cada episódio até o seu julgamento final. 

O próximo anime analisado é Code Geass: Lelouch of the Rebellion, 

divulgado como Code Geass no Brasil, do gênero ação e sub-gênero mecha, 

com 50 episódios exibidos na TV japonesa entre 2006 e 2008 que abordam 

temas como a criação de uma nova identidade pessoal, sacrifício heroico e 

imperialismo e colonialismo. A história se passa em um universo no qual o 

Sagrado Império da Britannia dominou diversos países através da utilização 

dos Knightmare Frames, armamentos robóticos comandados por pilotos. O 

Japão foi uma das áreas conquistadas e passou a ser chamado de Área 11, 

tendo seus cidadãos destituídos de sua nacionalidade e os forçando a viver 

em condições miseráveis. Diversos grupos rebeldes de japoneses lutam pela 

independência do Japão contra o Império, porém suas tentativas são em vão 

já que Britannia tem acesso aos robôs mais desenvolvidos e potentes. O 

adolescente Lelouch Lamperouge é o protagonista da história, filho de um 

ex-imperador da Britannia, que quando criança viu sua mãe ser assassinada 

por terroristas e foi vendido por seu pai para o Japão junto de sua irmã cega 

Nunally, forçados então a viver no anonimato. Ainda quando criança, o 

protagonista conheceu Suzaku Kururugi, filho do primeiro-ministro, com o 

qual desenvolveu uma forte amizade. Sete anos após esses eventos, Lelouch 

acidentalmente encontra a misteriosa garota CC, que lhe dá um poder 

conhecido como Geass que permite que ele seja obedecido sem qualquer 

questionamento ou dúvida ao dar uma ordem. Lelouch, buscando vingar a 

morte da mãe e destruir Britannia completamente, se disfarça como o herói 

Zero e utiliza seu novo poder para tentar criar um mundo pacífico. Ele funda 

a Ordem dos Cavaleiros Negros para lutar pela independência do Japão e 

tem de enfrentar seu amigo de infância Suzaku, o qual agora é um cavaleiro 

que luta pelo lado do Império da Britannia.  

O último anime explorado em busca da estrutura quaternária mítica é 

Nanatsu no Taizai, conhecido no Brasil como The Seven Deadly Sins, baseado 

em um mangá do mesmo nome que possui 35 volumes publicados até o 

momento. Do gênero ação e subgêneros ecchi e shōnen, o anime foi exibido 

                                         
9 Jornada do Herói é um tipo de narrativa mítica baseada em uma estrutura de separação-

iniciação-retorno primariamente descrita por Campbell (2007) e desenvolvida por Vogler 

(2015), na qual o herói enfrenta diversos perigos para sair vitorioso e sábio no final.  
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em 2014 e 2015, com 24 episódios e dois OVAs10 compondo o primeiro arco 

que será aqui analisado. Os Sete Pecados Capitais são cavaleiros que 

habitam a região da Britânia em um cenário tipicamente referente à Idade 

Média Europeia, cada um representando um dos pecados capitais propostos 

pelo catolicismo. Detentores de poderes mágicos, assim como outros 

cidadãos do Reino de Liones, os pecados foram os cavaleiros mais poderosos 

do reino e estiveram a serviço do rei até serem acusados de traição e de 

tentar derrubar o Reino, sendo obrigados a se separarem depois de terem 

sido derrotados pelos Cavaleiros Sagrados. Tendo desaparecido, apesar dos 

rumores de estarem vivos, ninguém sabe o paradeiro dos pecados, até que 

dez anos após sua separação os Cavaleiros Sagrados dão um golpe de estado 

e tomam o poder em Liones. A terceira filha do rei deposto, a princesa 

Elizabeth, sai em busca dos pecados para retomarem o reino, 

acidentalmente encontrando o pecado da ira Meliodas, que aceita ajudá-la. 

Em sua busca, logo vão derrotando inimigos e se reunindo com os outros 

integrantes do grupo: Diane, o pecado da inveja, personificada por uma 

garota gigante de bom coração apaixonada por Meliodas; Ban, o pecado da 

ganância que tem o dom de ser imortal; King, o pecado da preguiça cuja 

aparência é de uma criança, mas é extremamente poderoso, além de ser 

apaixonado por Diane; Gowther, um leitor voraz incapaz de ter emoções e 

sentimentos que retrata o pecado da luxúria; Merlim, o pecado da gula e a 

maga mais poderosa de toda a Britânia, sempre ávida por aprender mais. O 

pecado do orgulho, Escanor, não é apresentado na temporada original de 

2014, sendo introduzido apenas da continuação da série lançada em 2018.  

Com todos os pecados reunidos e seus poderes alinhados, os Cavaleiros 

Sagrados são depostos do comando do Reino e o plano do cavaleiro 

Hendrickson de reviver o Rei Demônio e soltar sua fúria no mundo é desfeito. 

Com a vitória, os pecados capitais são perdoados e aclamados como heróis, 

sendo bem vindos novamente no reino, finalizando o primeiro arco do 

anime.   

 

Quaternidade Mítica 

Para apreendermos de que forma quaternidade mítica proposta por 

Canevacci (1984) se aplica aos produtos audiovisuais, é necessário 

compreender como ele partiu das teorias jungianas sobre o dogma católico 

da Santíssima Trindade. As estruturas mitológicas podem ser estudadas 

pelos mais diversos campos da ciência, sendo que o viés que guia a nossa 

                                         
10 OVA, Original Video Animation, são episódios dos animes geralmente com duração maior 

do que o usual e que são lançados diretamente para DVD ou Blu-ray, sem exibição prévia na 

televisão ou nos cinemas.  
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compreensão dos mitos nesse artigo é o da psicanálise, utilizando o conceito 

de inconsciente coletivo elaborado por Jung (2002) que propõe que mitos 

com estruturas narrativas muito semelhantes tiveram origem em sociedades 

afastadas no tempo e no espaço devido à presença de conteúdos 

compartilhados por todos os indivíduos. Os mitos então corresponderiam à 

“parte da humanidade, da história do Homem com H maiúsculo, do 

patrimônio existencial do ser, que se encontra presente nas nossas mentes 

individuais. Em outras palavras, é algo que pertence à humanidade em geral 

e que se atualiza em cada uma de nossas vidas particulares.” (ROCHA, 1996, 

p. 18). Essas formas pré-adquiridas se manifestam através dos arquétipos, 

entendidos como modelos de comportamento básicos transmitidos 

hereditariamente que se exteriorizam nos homens através de processos 

involuntários e inconscientes e como modelos de comportamento nos mitos. 

Assim, para Jung (2002), a psique humana pode ser entendida como uma 

junção do consciente, do inconsciente pessoal, composto pelas experiências 

pessoais vividas pelo sujeito, e pelo inconsciente coletivo, uma estrutura que 

opera através dos arquétipos. Os conteúdos deste último não são oriundos 

das experiências do indivíduo e não chegam a alcançar o limiar da 

consciência, ao contrário do inconsciente pessoal, o qual contém repressões 

que foram conscientes e subsequentemente excluídas da consciência. A 

origem dos arquétipos é obscura e o nosso conhecimento deles é indireto, 

apresentado através de metáforas, sendo entendidos por Jung como 

 
todos os tipos de padrões, configurações, processos etc., incluindo 

processos dinâmicos e não apenas ideias estáticas. Finalmente, ele 

passou a incluir todas as manifestações psíquicas, contanto que 

fosse de natureza universalmente humana e típica, tanto no plano 

biológico, psicobiológico como no ideacional (JACOBI, 2016, p. 47).   

 

Importante é a diferenciação entre arquétipo e imagem arquetípica, 

sendo a última já infiltrada na consciência e preenchida de maneira 

expressável pelo material psíquico do indivíduo, enquanto a primeira é uma 

forma potencial incognoscível e não perceptível. Assim, os arquétipos têm 

determinações apenas quanto às suas formas, as quais são transmitidas 

hereditariamente, sendo o seu conteúdo preenchido pelas experiências 

pessoais do indivíduo, concluindo que o que são herdadas são as 

possibilidades de representação que se tornam imagens quando transpõem 

o limiar da consciência. A psique então transforma contextos e 

acontecimentos arquetípicos em imagens passíveis de representação. Jacobi 

(2016) argumenta que as alegorias do herói derrotando o vilão e a 

representação da Jornada do Herói com sua ressureição são exemplos de 
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formas arquetípicas transfiguradas em conteúdos cognoscíveis, 

representando respectivamente as dualidades bem x mal / luz x trevas e a 

ideia de morte e renascimento. O caráter universal de reconhecimento de 

tais formas, embora os conteúdos variem entre os sujeitos, guia a 

composição de narrativas semelhantes que dialogam diretamente com a 

subjetividade humana, utilizando estruturas presentes no imaginário 

coletivo com sistematizações oscilantes dentro de um mesmo fundo. A ideia 

desse compartilhamento e da repetição das estruturas arquetípicas é 

fundamental para compreender o pensamento de Canevacci (1984).  

Jung (1983) nos mostra que a trindade é uma dessas formas 

arquetípicas contidas no imaginário coletivo e já presentes desde os estágios 

primitivos do pensamento humano, citando exemplos das religiões da 

Babilônia e do Egito Antigo, fortemente amparadas em relações trinitárias 

entre as divindades. A religião cristã encontra sua base também em uma 

estrutura trinitária, traduzida no dogma da Santíssima Trindade, na qual Pai 

– Filho – Espírito Santo compartilham da mesma substância, conhecida como 

consubstancialidade (homoousia), evidenciando que  

 
a história do dogma trinitário representa, portanto, a manifestação 

gradativa de um arquétipo, que organizou as representações 

antropomórficas de Pai, Filho, Vida, Pessoas distintas, numa figura 

arquetípica numinosa, ou seja, a "Santíssima Trindade" (JUNG, 1983, 

p. 151) 

  

A teologia arcaica egípcia se apresenta como uma das possíveis 

metáfrases que deram origem à concepção cristã trinitária. Nela, 

encontramos uma unidade de essência entre Deus e Pai e Deus e Filho, este 

último representado pelo rei. O kah-mutef se apresenta como o terceiro 

constituinte da tríade, sendo ele o elemento equivalente ao Espírito Santo, 

tendo a mesma função de unir Pai e Filho, não derivando de nenhum dos 

dois, mas sendo compartilhado por ambos (JUNG, 1983). As noções da 

concepção do filho também encontram ressonâncias na cristandade, já que 

a “geração divina do faraó tem lugar no seio da mãe humana do rei, por obra 

do Kah-mutef; mas a mãe do rei fica excluída da trindade, da mesma forma 

que Maria” (JUNG, 1983, p. 117). Além disso, a concepção de salvação e 

ressureição fortemente presentes no Cristianismo encontra base no mito de 

Osíris – Hórus – Ísis, em particular quando comparados os dois últimos com 

Jesus e Maria. Como vimos, porém, tanto na trindade egípcia quanto na 

cristã, o elemento feminino é excluído, dando lugar a uma realidade 

autônoma, como uma alma independente do corpo. Essa retirada do 

feminino, além de evidenciar uma possível concepção societária machista, 
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pode ser entendida também como parte dos rituais de iniciação que ocorrem 

em diversas sociedades arcaicas, nas quais os garotos são afastados da mãe 

para adentrarem os mistérios da tribo, com foco voltado para a relação Pai – 

Filho. Canevacci (1984) ainda argumenta que a troca do elemento Mãe, ou 

progenitora, pelo Espírito Santo (ou kah na teologia egípcia), ocorreu para 

tornar a trindade um dogma assexuado, já que a presença do componente 

feminino poderia levantar concepções de que o Filho foi gerado por um ato 

carnal, ao invés de uma gravidez espiritual. Com efeito,  

 
a expulsão da sexualidade como origem causal da vida pode se 

tornar modelo geral da condenação da sexualidade como tal, do 

princípio do prazer, que termina por se concentrar apenas no corpo 

da mulher. Desse modo, a “fêmea” eleva-se a símbolo de “natureza” 

e de diabolus e sofrerá a condenação de toda uma civilização 

(CANEVACCI, 1984, p. 55). 

  

Jung (1983) considera que a Trindade possui um caráter ordenador 

artificial, já que “o ideal de perfeição é o redondo, o círculo, mas sua divisão 

natural e mínima é a quaternidade” (p. 55). Assim, questionando a forma 

triangular do dogma, Jung (1983) propõe a inclusão de um quarto elemento, 

o Diabo. O autor cita que, para o pensamento cristão, o Mal é uma privação 

do Bem (privatio boni), o conceituando como dependente da luz e como mera 

sombra, sempre a mercê do Bem. Porém, se a substancialidade é uma 

característica atribuída ao Bem, também precisamos fazê-la ao Mal, porque 

se ele não o for, a existência do Bem se encontra resumida a algo vago, já 

que não precisa se defender, encontrando em seu adversário apenas uma 

sombra, uma privação. O Diabo, diz Jung (1983), apesar de ter sido criado, é 

eterno e autônomo, e tão grande é seu poder que fez com que fosse 

necessário que Deus encarnasse de seu estado espiritual para um estado 

físico, através de seu Filho, para derrotá-lo. Se o Diabo, aqui representando 

o Mal, fosse apenas uma privação, ele não seria dotado de tal força e não 

haveria a necessidade da encarnação e consequente salvação do mundo por 

Cristo, sendo então “preciso uma intervenção do próprio Deus para que a 

humanidade fosse salva da desgraça do mal; sem essa intervenção, o 

homem teria perecido” (JUNG, 1983, p. 58). Como Deus é onipotente para o 

Cristianismo, um sistema monoteísta, logo o Diabo é derivado do próprio 

Deus, e, apesar de ser adversário deste, “foi somente com Cristo que entrou 

no mundo a figura do demônio como contraposição de Deus” (JUNG, 1983, 

p. 57). Assim, no esquema quaternário proposto por Jung, o Diabo entra em 

oposição à Cristo, encontrando nele o seu inimigo contemporâneo.  
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Canevacci (1984) partiu dos estudos de Jung sobre a Santíssima 

Trindade e a inserção de um quarto elemento para desenvolver sua teoria 

da quaternidade mítica, analisando inúmeros filmes dos mais formatos e 

gêneros para constatar que o cinema se guia pelo constante preenchimento 

dos arquétipos da cruz quaternária. Entendendo o consumo fílmico como 

um ato que reproduz sempre os mesmos elementos, Canevacci (1984) então 

propôs uma antropologia fílmica, que se insere não apenas no estudo da 

infra e superestrutura da sociedade, mas também no que ele denominou de 

hipo-estrutura, uma ordenação mitológica imbuída no imaginário coletivo 

que utiliza conceitos fundamentados na ideologia cristã burguesa na cultura 

de massa, já que “o rito da missa funcionou como protótipo do cinema em-

si e para-si” (CANEVACCI, 1984, p. 47). Para o autor, o cinema é um ritual 

comparável à missa, sempre contando a mesma história de morte e 

renascimento contida na Santíssima Trindade, com fortes traços narrativos 

característicos da Jornada do Herói e que se transmite ao público através de 

uma linguagem de fácil compreensão e assimilação, não necessariamente no 

nível consciente, mas sim por utilizar conceitos presentes na cultura cristã 

burguesa, buscando o contínuo preenchimento do esquema quaternário em 

suas narrativas. A quaternidade em si representa não apenas a salvação do 

mundo pelo viés cristão, mas também o percurso do Herói em sua jornada, 

com o início da narrativa tendo lugar em Pater, Filius como o herói que passa 

por diversas provações sendo auxiliado por Spiritus e cujo destino é derrotar 

o mal, Diabulos, refletindo que 

 
a missa tem a função de ligar a psiquê de quem dela participa com 

o arquétipo; por isso, poucos conseguem resistir ao fascínio de seu 

rito (ainda que estejam presentes passivamente). De importância 

central é o conflito entre o Bem e o Mal, que passa do pensamento 

simbólico-religioso – com um maniqueísmo ainda mais absoluto – 

para o cinema (CANEVACCI, 1984, p. 51).  

  

Essa ordenação mítica quaternária, presente então tanto na missa 

quanto nos filmes, renova o homem, o ampara, devolve a sua crença através 

da persistência da estrutura arquetípica, que foi transposta da missa para o 

cinema, dialogando diretamente com a subjetividade humana e 

determinando “os modelos de vida mais profundamente do que muita 

cultura ‘culta’, oficial ou implícita (costume)” (CANEVACCI, 1984, p. 58).  

 
Figura 1 – a quaternidade segundo Canevacci (1984) 
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Fonte: Canevacci (1984) 

 

Pater é tanto a origem de todas as coisas como a própria determinação 

sócio-histórica do ser, sendo o elemento que dá início à narrativa. Pelo viés 

da psicanálise, ele representa o superego; e de qualquer ponto de vista é o 

poder, “a potência genital que dá vida à sucessão das gerações” (CANEVACCI, 

1984, p. 56). Ele aparece como Laio no mito, como o rei nas fábulas e como 

Deus na religião. Filius, por sua vez, é a epítome do herói, representando 

 
um status intermediário, de passagem, que encontra sua origem no 

Pater, e sua finalidade em se tornar, por seu turno, sempre Pater: e, 

com efeito, a viagem é a sua condição normal na ordem de 

narração. Ele viaja no conflito, dentro do esplendor e da miséria do 

sensível, as provas que deve superar servem para conquistar a 

meta da consciência individual e da racionalidade (CANEVACCI, 

1984, p 57). 

 

Filius representa o personagem que passa pelo processo transitório de 

mudança, que completa a Jornada do Herói, provido então de 

autoconsciência. Seu destino é se tornar Pater, do qual provém sua força, e 

tem como exemplos Édipo, Odisseu e Cristo. Diabolus representa a oposição 

a Filius, sendo contemporâneo a ele devido ao fato de que o Diabo, apesar 

de se opor a Deus, encontra em Jesus o seu inimigo encarnado. Na 

psicanálise, Diabolus é a zona incontrolada e indistinta, a parte rebelde do Id. 

Seu antagonismo ao herói representa a individualidade negativa e opositora, 

tendo a Esfinge, Circe e Satanás como exemplos trazidos por Canevacci 

(1984). Por fim, Spiritus é a negação da negação, de natureza irracional e 

dualística devido à sua essência feminina. Esta se deve, como mostrado 

previamente, à supressão do elemento feminino na Santíssima Trindade em 

favor do Espírito Santo, porém Spiritus conserva ainda características 
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binárias, tendo tanto o instinto materno de proteger Filius, mas também 

trabalhando nos aspectos de fêmea sedutora cuja “histeria binária de sua 

natureza feminina leva-o aos braços de Diabolus. Aliás, é seu alter-ego, nas 

formas de tentação” (CANEVACCI, 1990, p. 58). 

 

Análise 
Postuladas as características de cada elemento da cruz quaternária, 

partimos então para a identificação de tais componentes nos três animes 

analisados. Em Sakura Card Captors, temos a magia no papel de Pater, já que 

é ela que dá o pontapé inicial na narrativa. Sakura era uma garota comum 

até abrir acidentalmente o livro que continha as cartas Clow, aflorando então 

seus poderes mágicos e a transformando na nova caçadora das cartas. Ela 

então representa Filius, já que sai de seu mundo comum para embarcar em 

uma jornada superando provas e inimigos, que a deixará mais forte e mais 

consciente de si e de sua realidade. Lembrando que se o desígnio final de 

Filius é se tornar Pater, aqui temos Sakura dominando as artes mágicas e se 

tornando ela própria ao final uma maga, detentora de uma poderosa magia 

que a possibilitará até mesmo criar novas cartas. Entendemos Diabolus no 

anime representado pelo Mago Clow, porém ele está morto e são suas 

manifestações e serventes que atuam como a verdadeira oposição de 

Sakura. Clow criou todas as cartas que estão contra Sakura até que ela as 

derrote e as capture, e também designou um guardião, Yue, para julgá-la no 

final de sua coleta. Assim, quando Sakura adquire a última carta, ela precisa 

passar pelo Juízo Final com o guardião, um embate com o servente de Clow 

para mostrar se realmente é poderosa a ponto de ser a nova dona das cartas. 

Ao derrotar Yue, Sakura prova que finalizou seu estágio intermediário e 

realmente ampliou seus poderes e completou a Jornada do Herói. Por fim, 

temos Kerberos simbolizando perfeitamente a natureza dualística de 

Spiritus, já que ele ao mesmo tempo deseja proteger Sakura das provações 

do mago Clow, mas também a leva a enfrentar as cartas para se tornar mais 

poderosa. Kero funciona como o elemento de ligação entre Filius, Pater e 

Diabulos: ele nomeia Sakura com a nova guardiã das cartas, a impelindo para 

o combate a fim de dominar e expandir a magia. Abaixo a cruz quaternária 

de Sakura Card Captors.  
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Figura 2 – A quaternidade no anime Sakura Card Captors 

        
Fonte: elaborada pelo autor. 

  

O arquétipo de Pater fica a cargo do poder Geass em Code Geass. A 

partir do momento em que o protagonista Lelouch encontra CC e essa o 

transfere o poder de ordenar sem ser contestado, ele percebe que tem nas 

mãos uma arma poderosa para tentar derrotar o Sagrado Império 

Britaniano, com a história se desenrolando a partir de então. Representando 

o poder sob todo ponto de vista, Pater (Geass) se mostra como um elemento 

de força, explicado no anime que se relaciona aos desejos internos do 

personagem, podendo ser entendido então como a força de vontade de 

mudança e de conquista, já que o Geass é um poder sem precedentes e 

permite subjugar os oponentes. Lelouch é o herói, o Filius, que possui sua 

própria trajetória pessoal, motivado a vingar a morte de sua mãe e derrotar 

o Sacro Império da Britannia. O protagonista mostra crescimento pessoal e 

emocional ao decorrer do anime, se tornando um símbolo de resistência do 

movimento anti-imperialista e se apresentando como Zero, o herói 

mascarado líder da revolução. Também encontramos seu desígnio de se 

tornar Pater, já que após derrotar o vilão do anime, Lelouch se auto declara 

imperador, obtendo assim o poder e a dominação suprema. O rei Charles 

atua com o principal antagonista da história, já que ele é o comandante e 

imperador da Britannia, operando no arquétipo de Diabolus e principal rival 

de Lelouch. Em Code Geass, Spiritus fica a cargo da Ordem dos Cavaleiros 

Negros, também conhecidos como Heróis do Japão, que lutam ao lado do 

herói contra o rei Charles. Exercendo tanto a missão de proteger Lelouch 

quanto de incentivá-lo a buscar respostas e confrontar o inimigo, os 

Cavaleiros Negros praticam uma função binária, característica de Spiritus 

segundo Canevacci (1984). Com efeito, assim se apresenta a quaternidade 

em Code Geass.  
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Figura 3 – a quaternidade no anime Code Geass 

         
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Partindo para o último anime da análise, temos Pater em Seven Deadly 

Sins como o poder, uma vez que o acontecimento que dá início à narrativa é 

a tomada do poder imperial pelos Cavaleiros Sagrados através de um golpe 

de estado, em busca do controle sobre os cidadãos de Liones. A história 

acompanha Meliodas, o pecado da Ira líder dos Sete Pecados, sendo ele o 

representante do arquétipo de Filius. Meliodas tem todas as características 

comumente atribuídas aos heróis, é bondoso, forte, determinado, idealista, 

passa por diversas provações e tem um interesse amoroso em uma princesa. 

Luta pela bondade e também está numa jornada de remissão, 

representando “aquele processo que deve ter como fim o restabelecimento 

do status inicial de tipo paterno, mas com um nível superior de 

autoconsciência, determinado pelo fato de ter sofrido a ‘paixão’ do mundo 

fenomênico” (CANEVACCI, 1984, p. 56). Meliodas tem como destino se tornar 

mais poderoso após sua jornada, na tomada de autoconsciência que se 

verifica nos heróis no final de seu percurso, indicando o destino de Filius se 

tornar Pater. Buscando derrotar os Grandes Cavaleiros Sagrados, o herói 

parte em busca dos outros Pecados Capitais, que atuam então como Spiritus. 

Amigos de Meliodas, também foram banidos do Reino de Liones, e conforme 

o protagonista vai encontrando-os e eles se juntam ao seu objetivo, os 

Pecados Capitais o protegem e o incentivam, não o deixando desistir nem 

ser derrotado, enquanto caminham rumo ao confronto final para que a 

ordem política ao Reino seja restaurada. Aqui temos o comandante 

Hendrickson atuando como Diabolus, o principal antagonista que pretendia 

ressuscitar o Clã dos Demônios e dar início a uma nova Guerra Santa. Assim 
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então se apresenta o anime The Seven Deadly Sins sob a ótica da quaternidade 

mítica.  

 
Figura 4 – a quaternidade no anime The Seven Deadly Sins 

    
Fonte: elaborada pelo autor. 

Conclusão 

Percebemos que o consumo ritualístico fílmico proposto por 

Canevacci (1984) também se aplica a materiais audiovisuais diversos, como 

aos três animes analisados, pertencentes a diferentes gêneros e momentos 

históricos, demonstrando que os arquétipos de Pater, Filius, Spiritus e 

Diabolus podem ser encontrados também em produções não oriundas de 

países de matriz predominantemente cristã. Canevacci (1984), a nosso ver, 

sistematizou os arquétipos e a conjugação fílmica dentro do ambiente 

cultural em que estava inserido (Itália, um país cristão de orientação 

capitalista burguesa), mas uma análise de narrativas variadas pode 

comprovar que a repetição desses arquétipos ocorre em diversas culturas, 

independente do sistema político ou religioso, já que os conteúdos míticos 

fazem parte da própria cultura humana em si e com suas estruturas 

diegéticas há muito consolidadas no indivíduo, sendo permanentemente 

ressignificadas. Canevacci (1984) se baseia na concepção cristã da trindade e 

no ritual da missa para compor sua teoria, e a maioria dos filmes analisados 

em seus estudos pertence ao sistema cristão burguês, porém através do 

estudo conduzido nesse artigo pudemos compreender que os arquétipos 

por ele propostos na cruz quaternária não são utilizados apenas nas 

produções que tem como pano de fundo tais concepções, mas também 

podem ser encontradas em narrativas provenientes de ambientes com 

diferentes idealizações culturais. Acreditamos que o constante encaixe dos 

objetos audiovisuais com o preenchimento da cruz quaternária se dá pelo 

fato de seus arquétipos não pertencerem especificamente a uma cultura, 

mas sim se apresentam como conteúdos imbricados no inconsciente 
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coletivo transmitido hereditariamente aos indivíduos conforme proposto por 

Jung (2002). Como dito anteriormente, a cruz quaternária não funciona como 

uma fórmula pronta, mas sim como uma estrutura que guia a análise fílmica 

propondo a representação arquetípica dos personagens conforme a 

repetição diegética fílmica. Assim, é importante ressaltar que a pesquisa aqui 

feita é uma das possibilidades de interpretação das narrativas analisadas, 

observadas de determinados ângulos e trazendo perspectivas do universo 

simbólico do pesquisador. Dependendo do enfoque elencado pelo 

investigador, uma nova análise dos animes sob a ótica da quaternidade 

mítica pode encontrar diferentes papéis para os arquétipos. 
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A bomba atômica e a memória de dor japonesa em 

“Rapsódia em Agosto”(1991) 

 
Douglas Pastrello(UEM)1 

Dr. João Fábio Bertonha(Orientador-UEM) 
 

Uso dos artefatos atômicos em Hiroshima e Nagasaki não só marcaram o 

desfecho da Segunda Guerra mundial como também foram responsáveis 

por grandes transformações no mundo e na sociedade nipônica. A memória 

de dor em volta deste fato é presente desde o patrimônio material até as 

mídias, como cinema. A partir do filme “Rapsódia em Agosto”(1991) do 

diretor japonês Akira Kurosawa busca-se dar luz a essa memória, 

trabalhando a ideia dos “corpos da memória” do historiador Yoshikuni 

Igarashi(2011) que compreende os corpos nipônicos sobreviventes da 

Segunda Guerra como portadores de uma memória viva ao considerar que 

o que todos os japoneses tinham em comum neste momento era apenas o 

fato de terem sobrevivido. Através, então, de uma breve análise das 

narrativas presentes em torno da bomba atômica e do método de análise 

cinematográfica proposto por Marcos Napolitano (2005) evidencia-se as 

questões da memória de dor presentes no longa, os conflitos das narrativas 

e como a obra em questão pode se tornar um lugar de memória portadora 

de uma memória viva e simbólica, baseada no conceito de Pierre Nora(1993). 

Palavras-chave: Japão, pós-guerra, memória. 
 

Os laços de memória e a memória de dor nipônica 

O uso dos artefatos atômicos marcou o fim da Segunda Guerra 

Mundial, o conflito iniciado oficialmente em 1939 e perdurado até meados 

de 1945, fez com que ao seu fim não só as potências Aliadas respirassem em 

alívio como também os derrotados, em especial o Japão. 

O Japão vivia sob um estrito regime militar ditatorial em que a 

população civil estava sob o julgo do Imperador e de uma releitura do código 

do Bushido, sendo assim, o fim do conflito demarca um lapso de liberdade 

da população civil, como atestado por Ioshikuni Igarashi(2011) as casas de 

banho do Japão que abriam em dias alternados foram abertas para 

“comemoração”, o historiador ainda nos traz o relato de Fumiko Totsuka, 

                                         
1 Graduado em História pela UEL(2014), especializado em filosofia moderna e 

contemporânea(2017) e atualmente é mestrando em história política pela UEM, com foco na 

história recente do Japão, analise de obras cinematográficas – sob orientação do professor 

Dr. João Fábio Bertonha. 
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uma editora de revistas, e participou de uma “festa selvagem” regadas a 

muita bebida e jazz, utilizando, ainda, itens proibidos durante a ocupação: 

um batom e um vestido vermelho, ambos itens que eram considerado 

luxúria pelo Estado Japonês. 

Embora o conflito tenha terminado e se seguido de uma intervenção 

norte-americana nas terras nipônicas até 1952, uma grande problemática 

ainda paira sobre o uso das bombas atômicas: Seriam as bombas 

necessária? Seriam elas um ato de crueldade? Qual o real objetivo de utilizar 

esses artefatos atômicos com uma guerra que já tinha seu desfecho 

caminhado? E por fim, como justificar um segundo lançamento? 

Todas as questões ainda permeiam diversos trabalhos acadêmicos, 

mas podem ser resumidas em duas grandes narrativas que cooptam todas 

as outras, como apontado por Igarashi(2011), de um lado a bomba era uma 

necessidade expressiva, o incansável Império japonês lutaria até a última 

gota de suor de seu último homem e nesta versão a bomba teria sido uma 

alternativa muito mais humana: teria poupado a vida de pelo menos “um 

milhão de soldados americanos” e ainda impedido um desgaste ainda maior 

do povo japonês. Por outro lado, a bomba, na outra narrativa, teria sido uma 

crueldade desmedida e punido não o Estado militar japonês pelo conflito e 

sim a população que sofreu com os impactos. 

O que ambas as narrativas carregam em comum é o fato de serem 

sempre emocionalmente bem carregadas, e é neste turbilhão de verdades 

que o filme “Rapsódia em agosto”(1991), do diretor japonês Akira Kurosawa, 

se insere, permeando a memória japonesa do pós-guerra em busca de um 

fechamento emocional para as cicatrizes nucleares. 

Para analise do filme se considera a proposta de Marcos 

Napolitano(2005) que pensa o cinema como uma obra plural e com uma 

linguagem própria, afirmando ainda que o cinema não é uma mera junção 

de elementos de outras artes, mas sim uma arte completa em que se faz 

necessário uma analise quadro a quadro de todos os seus elementos em 

conjunto, seja da imagem, coreografia, atuação, música, cenários, montagem 

e etc. Analisar os elementos cinematográficos em questão de forma 

separada poderia fazer com que se tenha interpretações e analises parciais 

de uma obra tão rica. 

Pensando nestes métodos de análise o filme foi previamente 

analisado e dividido em 366 planos e 13 sequências de um total de 1 hora, 

37 minutos e 2 segundos. 

Em suma o filme passa por três gerações de japoneses e um nipo-

americano. A primeira geração japonesa é representada pela idosa Kane, 
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uma sobrevivente do ataque nuclear de Nagasaki e que carrega uma grande 

memória de dor a respeito do fato atômico. 

Já a segunda geração, é representada pelos personagens Yoshie e 

Tadao. No filme, esta geração simboliza a memória de vergonha e de culpa 

dos japoneses sobre a Segunda Guerra Mundial, enquanto a terceira geração 

no filme são as personagens de Tateo, Shinjiro, Tami e Minako, netos de 

Kane, que longe de serem tocados pelas memórias de guerra já foram 

absorvidos pela cultura pop americana da década de 80. 

O filme se passa quando Kane recebe uma carta do Hawai de uma 

pessoa que alega ser seu irmão, como a idosa não está em boas condições 

para a viagem seus filhos (2º geração) vão para o Hawai e os netos (3º 

geração) serão obrigados a ficar com a avó no meio tempo. O filme, 

protagoniza o contato dos netos de Kane com suas memórias de dor e o 

desenvolvimento de uma empatia por parte dos netos da idosa. 

A grande questão moral da bomba atômica sempre começa com a 

mesma questão, como se justifica o uso da bomba atômica?  

O filme então debate as questões da guerra, coloca em evidência uma 

discussão que é emocionalmente carregada, em determinado momento do 

filme Kane chega a afirmar que a guerra é a única culpada por tudo que 

aconteceu. 

O longa busca dar luz para a “memória de dor” dos japoneses, que 

muito tempo se foi negada em prol da narrativa oficial de que a bomba era 

necessária. 

Ao analisarmos o filme é necessário tomar cuidado, pois é um 

argumento emocionalmente apelativo, é importantíssimo considerar tal 

memória, porém não cabe ao historiador traçar julgamentos atemporais e 

sim compreender o que essa memória significa e como os japoneses e 

terceiros interagem com ela. 

O filme faz um apelo a imoralidade do uso da bomba atômica, 

demonstrando como os grandes afetados foram civis e como ela teria 

prejudicado diversas famílias, entre elas a de Kane que ao perder seu marido 

na explosão atômica, teve de criar seus filhos sem ajuda. 

Colocam que a decisão norte-americana de lançar a bomba foi uma 

ação má, maligna e ao entrarem em contato com o centro histórico de 

Nagasaki interagem com diversos monumentos enviados ao Japão, 

aumentando a força do argumento: é como se cada monumento fosse um 

pedido de desculpas do país que a enviou.  

A narrativa da “crueldade” ganha mais fôlego na narrativa ao 

perceberem na ausência de um monumento norte-americano através da fala 



 

214 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

de Tami, “-O que você esperava? Foram os americanos que jogaram a bomba 

atômica”. 
 

 
Figura 5-2 Plano 76-77: Visita dos netos de Kane aos monumentos no centro de Nagasaki 

 

Esta narrativa se esforça para elaborar que independente da 

justificativa utilizada, ela não deveria ser considerada ao analisarmos o fato 

de que civis morreram em massa e uma arma tão destrutiva a ponto de ser 

responsável por um trajeto de destruição, muitos anos além do impacto, 

deixando sequelas através da radiação. 

A visita dos netos ao centro de Nagasaki é simbólica, eles nunca 

haviam pensado em tais questões, provavelmente foram a escola e 

aprenderam o que foi o conflito e suas repercussões no Japão, todavia ao 

entrarem em contato com o “lugar de memória” que o centro de 

monumentos de Nagasaki representa adquirem parte do que o geografo 

sino-americano Yi-fu Tuan(1980)2 chama de sentimentos “topofílicos”, que 

considera que há um elo afetivo entre as pessoas e o espaço geográfico em 

que se inserem. Neste caso o espaço geográfico real do centro de Nagasaki 

é capaz de criar laços “topofílicos” e   “topofóbicos” – respectivamente 

sentimentos positivos e negativos em relação ao lugar – com as pessoas, em 

especial aos japoneses; o próprio lugar em si carrega uma conexão 

sentimental com os indivíduos, sendo um gatilho para as memórias de um 

outro tempo, considerando assim sua carga simbólica enquanto lugar de 

memória. 

É importante ressaltar que o filme, também, se torna um “lugar de 

memória” para essas narrativas, ele carrega o que Pierre Nora(1993) chama 

                                         
2 Nas palavras do geografo: “palavra "topofilia" é um neologismo, útil quando pode ser A 

definida em sentido amplo, incluindo todos os laços afetivos dos seres humanos com o meio 

ambiente material.”(TUAN,1980. P.107) 
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de uma aura simbólica, evocando uma determinada narrativa e memória 

intrínseca à sua narrativa, podendo ainda ser invocada por pessoas sem 

contato algum com a história originalmente, como caso da terceira geração 

do filme. 

Igarashi(2011) considera que os japoneses que sobreviveram ao 

conflito muitas vezes tinham apenas seus corpos como efígie no pós-guerra, 

os alvos não eram militares e ao levarmos em conta a política militar 

autoritária e rígida sob a qual os civis japoneses estavam no julgo, verifica-

se, a partir desta narrativa,  que os civis japoneses sofreram duplamente, 

primeiro na mão visível de seu próprio Estado militar e depois com o impacto 

atômico. 

A narrativa ganha mais força conforme a trama avança e os netos 

fazem um esforço para tentar ajudar Kane a lembrar dos nomes de seus 

irmãos e assim simpatizam com a idosa e suas memórias, levando em 

consideração o laço sanguíneo que foi rompido com o falecimento do avô 

que estava na cidade no momento das explosões atômicas. 

O debate do filme pela perspectiva das personagens dos netos tende 

a uma visão mais maniqueísta da questão, vitimizando o japonês e 

transformando o norte-americano em vilão, objeto claro também na película 

através do personagem de Clark, interpretado por Richard Gere. Em um 

primeiro momento eles descobrem que Clark é filho do irmão de Kane e irá 

visita-los em nome de seu pai que está muito doente para viajar, a reação 

espontânea expressa é de reprovação e personificação de parte da culpa da 

bomba atômica em Clark. 

O filme demonstra como há um ressentimento muito grande por parte 

da memória japonesa, demonstrado não só pela memória de dor de Kane 

carrega, como em diversas cenas construídas, a já mencionada dos 

monumentos e uma que se passa no dia do aniversário da bomba. Nesta 

cena há um parquinho retorcido, uma gaiola gínica, e os estudantes da classe 

de 1945 que não estavam presentes no dia do impacto, logo por 

consequência são sobreviventes, fazem homenagens aos colegas de classe 

falecidos. 

A cena se desenrola através do personagem de Clark que apesar do 

que se esperava dele por conta dos sentimentos manifestados pelos netos, 

acaba demonstrando uma grande empatia, ao mesmo tempo em que 

acompanhado pelos filhos de Kane, Tadao e Yoshie, ilustra que é tão japonês 

quanto seus primos e que as feridas da guerra também são dolorosas para 

si.  
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Figura 6 A cena ocorre entre os planos 176 ao 190 da sequência 11. Trata-se de crianças que não 

estavam na escola durante o fatídico dia e agora prestam homenagem aos colegas e professores 

anualmente; na cena o sobrinho de Kane buscava conhecer o local onde o tio havia perecido para a 

bomba atômica. 

 

A cena busca um apelo emocional na narrativa de dor do filme, 

visando sensibilizar o telespectador, através das homenagens feitas pelos 

estudantes sobreviventes ao ápice de um deles – cego – utilizar seus outros 

sentidos para interagir com o ambiente, o uso do toque no parquinho 

retorcido e o tato fazem parte da carga emotiva da cena, somadas ao uso das 

flores brancas que frequentemente se associam a inocência e a pureza 

refletida pelas crianças homenageadas. 

O diálogo proposto de quem teria culpa pelas bombas é trabalhado 

no começo como uma memória mítica, coletiva. Os jovens, a terceira 

geração, inicialmente trazem esse discurso ao tocar nas feridas da anciã Kane 

e ao visitar Nagasaki. A segunda geração, Tadao e Machino, se sentem 

impotentes frente aos americanos, sentem-se supostamente culpados e 

envergonhados, para eles o uso da bomba atômica reafirma a parcela de 

culpa que o Japão carrega no fato. 

Kane em um momento anterior, durante a sequência 5, que se passa 

logo após a visita dos netos a cidade, pontua que já se passou muito tempo 

desde que se sentiu amargurada com o fato, porém não se pode culpar 

ninguém pela bomba atômica, a não ser a guerra, “A guerra é a culpada”, 
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Figura 7A cena(as três imagens) transcorre durante o plano 100 na sequência 5. Nela os netos ouvem 

um pouco sobre as memórias de dor de Kane. 

 

Kane, mesmo que não admitisse a culpa americana no conflito, fica 

visivelmente abalada pelo assunto. Em diversos momentos do filme, ela se 

sente triste em ter de comentar sobre, também não apresenta ódio em 

relação ao acontecimento, mas sim uma tristeza de uma ferida ainda aberta 

que não foi devidamente cuidada.  

Este abalo emocional se mistura com as memórias míticas da idosa, 

culminando com a cena do “olho da bomba”, a cena demonstra como a 

memória de Kane é mítica até certo ponto, ao mesmo tempo que busca 

demonstrar que apesar de a idosa não buscar culpados para o que 

aconteceu, evidencia seu trauma e medo que vão respectivamente moldar o 

desfecho do filme, seguido pelas sequências 113 , 12 e 13, em que Clark 

                                         
3 A sequência 11 retrata a chegada de Clark ao Japão e sua visita ao “local de falecimento do 

tio” na escola. 
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aparece em Nagasaki, são de extrema importância para o simbolismo do 

filme. 
 

 
Figura 8: Ocorre na sequência 8, nela Kane compartilha com os netos suas lembranças do momento 

em que a bomba explode. 

 

A sequência 12 representa um desfecho simbólico, perfeito para um 

filme recheado de simbolismos, o nome do filme justifica-se na cena, Tateo, 

o neto mais velho, conserta um velho órgão de Kane e faz uma rapsódia4 de 

uma música que ele usava para verificar o tom das notas do instrumento 

durante o filme, enquanto Clark se desculpa com Kane pelo que a guerra 

causou à idosa, marcando simbolicamente a desculpa dos americanos para 

com os japoneses. 

O fim do filme5 caracteriza que embora Kane tenha feito as pazes com 

o evento e perdoado as magoas que a cercavam, seus traumas ainda são 

feridas abertas. Durante uma tempestade com trovões no dia 9 de agosto de 

1990, Kane revive os momentos finais da Segunda Guerra Mundial, 

relacionando a tempestade do momento com a explosão atômica – ocorrida 

no mesmo dia, 45 anos antes. O filme se fecha de maneira simbólica como 

se Kane buscasse sua redenção, da culpa que carrega por ter sobrevivido: ela 

                                         
4 A música é sobre uma Rosa que fascina todos a sua volta, podemos considerar que a Rosa 

por qual todas possuem um eterno fascínio seria Kane e sua memória. 
5 A sequência 13 se trata da despedida de Clark da família de Kane e o desfecho do filme que 

se segue no dia 9 de agosto de 1990. 
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parte em meio a tempestade para a cidade buscando avisar todos que lá se 

encontram para que possam fugir e sobreviver, enquanto é seguida pelos 

filhos e netos que em desespero tentam alcança-la. 

É preciso entender que no filme, o foco não é com vilões e heróis, e 

sim feridos de guerra. Ao contrário do que os norte-americanos, como faz o 

crítico de cinema Vincent Canby (1991) do New York Times, ao afirmarem que 

o filme seria antiamericano, acusando Kurosawa de corroborar com o 

fascismo por não citar as atrocidades cometidas pelos japoneses – como 

Pearl Harbor ou os massacres na China.  

Embora a memória presente no filme trate a bomba como uma 

crueldade, não há uma unicidade neste debate moral, há sim argumentos 

fortes que sustentem essa ideia: Nagasaki e Hiroshima não eram alvos 

militares, os bombardeios comuns já haviam destruído as principais cidades 

japonesas(PURDY,P.95. 2018) e mesmo que a bomba fosse um meio para 

acabar com a guerra antecipadamente, por que lançar uma segunda bomba 

sobre uma cidade essencialmente rural? 

São questionamentos válidos que colocam em xeque a narrativa oficial 

de que a bomba foi necessária para salvar a vida de pelo menos um milhão 

de soldados americanos. A prepotência desta versão aponta inclusive que a 

bomba atômica teria salvado japoneses das baixas (SAKURAI,2011), levando 

em consideração que mais japoneses morreriam caso houvesse a 

necessidade de se invadir a ilha principal do Japão. 

 

 Considerações finais 

O número mágico de um milhão parecia nos discursos da época 

representar bem a bomba atômica e o Imperador, algo que, se analisado 

para o poderio bélico da época, seria aterrador, visto que apenas um artefato 

de guerra representaria tal número. Por um lado, tem o discurso de que a 

bomba teria salvado um milhão de soldados americanos, por outro, seria 

necessário outro milhão para impedir Hirohito caso não tivesse um acordo 

de paz no momento certo (IGARASHI,2011). 

É uma situação de escopo complexo se considerarmos que a 

propaganda japonesa não cedeu em nenhum momento. Mesmo quando os 

bombardeios estavam prestes a cair em suas cabeças na ilha do Japão, 

haveria em resposta “que já seria esperado e planejado” (BENEDICT,1997). 

Suas honras eram lutar até a morte, se arremessar no inimigo com uma 

granada e atacá-lo desarmado se preciso, nunca se render e, em últimos 

casos, cometer a máxima da honra, o hara-kiri. 

Purdy(2018), relata inclusive que houveram casos de diversos 

soldados japoneses que se esconderam nas selvas das Filipinas e se 



 

220 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

recusavam a acreditar que o glorioso Império do Japão teria desfalecido. Em 

alguns casos se fez necessário que membros da família real fossem até o 

individuo convencê-lo de que a guerra havia terminado. 

É compreensível que se justifique o uso da bomba atômica através 

destes dados, porém como Igarashi(2011) argumenta o uso do artefato 

atômico ia muito além de simplesmente salvar vidas, foi um esforço de 

tornar os EUA a potência hegemônica na derrota do Japão e aproximá-los no 

pós-guerra, além de demonstrar força e potência à URSS que logo se tornaria 

o principal inimigo do sonho americano. 

Gar Alperovitz(1985) escreveu no Washington post o seguinte artigo 

“Did America Had to Drop The Bomb?”, com subtítulo “Not to end the war, 

but Truman wanted to intimidate the russians”. No artigo o historiador 

pontua diversas questões após 40 anos do uso da bomba atômica, como o 

fato de um dos chefes de gabinete de Truman ter escrito em seus diários que 

os “ataques bárbaros em Nagasaki e Hiroshima não ajudaram em nada na 

guerra contra o Japão”, assim como também aponta o comentário do 

Almirante Ernest J. King que afirmava ser possível uma rendição 

incondicional somente com o embargo feito à ilha. 

Percebemos que o uso da bomba atômica se vincula precisamente em 

um argumento ético utilitarista, particular da filosofia de John Stuart Mill: há 

pesos e medidas para as decisões na guerra, há decisões mais morais que 

outras e o foco é na “felicidade geral”. A justificativa do uso pauta-se 

exatamente no fato de que a ação seria moralmente correta em seu todo, 

mas que foi a melhor decisão a ser tomada, visando o bem-estar do maior 

número possível de pessoas. 

Não se trata, também, de ausentar a culpa japonesa de seus crimes de 

guerra, seja dos Massacres na China ou a ferocidade com que tratavam os 

prisioneiros norte-americanos, mas sim de buscar evidenciar que há um lado 

humano na guerra, os civis que foram os mais afetados pelo uso da arma 

nuclear também sofriam as consequências da guerra, de um regime militar 

rígido e de um embargo. 

Por fim, notamos que embora longe de concluirmos precisamente as 

motivações do uso atômico, há uma grande dubiedade na interpretação 

sobre as explosões nucleares que teceram o desfecho da Segunda Guerra 

Mundial. As discussões são de um lado emocionalmente carregadas, 

carregam feridas e cicatrizes ainda pulsantes nos sobreviventes e seus 

descendentes, enquanto a outra narrativa se pauta em um cálculo frio e 

utilitarista para justificar o uso de armas de destruição em massa, porém fica 

evidente que houveram motivações políticas e uma intencionalidade não 

explicita ao explodirem Nagasaki e Hiroshima. 
 



 

221 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

REFERÊNCIAS 

Fonte 

Rapsódia em agosto. Direção: Akira Kurosawa. Produtor: Hisao Kurosawa. 

Roteiro: Akira Kurosawa. Japão: Shochiku Films Ltd. Distribuidora: Shochiku 

Films Ltd. 1991. DVD(98min): sonoro, cores, legendado. Port/Inglês. 

 

Bibliografia 

ALPEROVITZ, Gar. Did we have to drop the bomb?. Washington Post. 1985. 

Disponível online. Último acesso em 28/11/2018 

https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/1985/08/04/did-america-have-

to-drop-the-bombnot-to-end-the-war-but-truman-wanted-to-intimidate-

russia/46105dff-8594-4f6c-b6d7-ef1b6cb6530d/?utm_term=.587bf4e461d7 

BENEDICT, Ruth. O crisântemo e a espada: Padrões da Cultura Japonesa. São 

Paulo: Perspectiva, 1997.  

CANBY, Vincent. Review/Film; Kurosawa, Small in Scale and Blunt. 1991. New York 

Times. Disponível em: <http://www.nytimes.com/1991/12/20/movies/review-film-

kurosawa-small-in-scale-and-blunt.html>. Último acesso em: 01 nov. 2014. 

CARDOSO, Ciro Flamarion; MAUAD, Ana Maria. História e imagem: os exemplos da 

fotografia e do cinema. In: CARDOSO, C. F.; VAINFAS, Ronaldo (Orgs.). Domínios da 

História: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997. p.401 - 

417. 

IGARASHI, Yoshikuni. Corpos da memória: Narrativas do pós-guerra na cultura 

japonesa (1945-1970) Tradução deMarco Souza e Marcela Canizo. São Paulo: 

Annablume, 2011. 

NAPOLITANO, Marcos. Fontes audiovisuais: a História depois do papel. In: PINSKY, 

Carla Bassanezi (Org.). Fontes históricas. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2005. p. 235-

289. 

NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto 

História, São Paulo, n.10, dez. 1993, p.7-28 

SAKURAI, Célia. Os japoneses. São Paulo: Contexto, 2011 

PURDY, Sean. O General Estadista: Douglas MacArthur e o Século Americano. 1. ed. 

São Paulo: Intermeios, 2018.  

TUAN,Yi-fu. Topofilia: um estudo da percepção, Atitudes e Valores do Meio 

Ambiente. São Paulo: Difel. 1980. 



 

222 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Olhares sobre a natureza humana: humor machadiano em 

Brás Cubas (1985), de Júlio Bressane 

 
Raquel Cristina Ribeiro PEDROSO (UNESP)1 

 
O trabalho analisa imagens das Memórias Póstumas de Brás Cubas (1880-81) 

traduzidas para o longa Brás Cubas (1985), de Júlio Bressane. Machado de 

Assis apresenta os feitos de um filho abastado da elite brasileira do século 

XIX, com especial atenção para a forma do romance e o encadeamento 

narrativo de um enredo contado a partir da morte do protagonista. Bressane 

incorpora tais rudimentos para um filme que mantém o espectador atento 

aos detalhes, desde os mínimos movimentos de câmera aos elementos 

formais, como luz, figurino, cenário e atores. Ao traduzir o que em Machado 

é um trabalho com a sintaxe da língua, o filme extrai o traço emblemático do 

corpo vivo em cena, ligando o icônico e o não icônico, compondo uma 

unidade que, dado o contexto, não deixa dúvida quanto à sua potência como 

ideograma que sintetiza as sugestões do olhar humorístico e irônico. 

Portanto, para esta análise, interessa-nos ressaltar o modo pelo qual 

Bressane percebeu o humor ácido e penetrante de Machado de Assis e o 

transpôs para o audiovisual num estilo crítico, experimental e de profícua 

relação com outras artes. 

 

Palavras-chave: Humorismo, Machado de Assis, Júlio Bressane 
 

O sentimento do contrário conceituado por Pirandello no ensaio 

L'umorismo (1908) retrata experiências narrativas que tem na inquietude, no 

fastio por situações comuns o mote para a afirmação da individualidade. 

Artifícios como humorismo, ironia, análise incisiva e mordaz da natureza 

humana, agem como espelho da mentalidade decadente da segunda 

metade do século XIX e início do século XX. Luigi Pirandello, na Itália com Il fu 

Mattia Pascal, de 1904, e Machado de Assis no Brasil, décadas anteriores com 

as Memórias Póstumas de Brás Cubas (1880-81) e contos de Papéis Avulsos 

(1882), percebem a condição esvaziada do sujeito ante os anseios 

contemporâneos, e elaboram narradores que enredam os protagonistas por 

caminhos em que a liberdade pessoal é designada pelo papel social possível. 

O leitor machadiano pode conceber a construção de Brás Cubas como o 

modelo de falsificação de convenções humanas, entretanto numa falsificação 

                                         
1 Doutoranda em Literatura e Vida Social, PPGL - Universidade Estadual Paulista, UNESP-

Assis (CNPq). 



 

223 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

necessária, pois somente a partir dela se tem a dimensão de que viver sem 

convenções significa já estar morto2.  

O sujeito dissimula o que precisa mascarar, torna-se caricatura fixada 

em pequenos entrechos de costumes diários repetidos da morte à vida. Brás 

Cubas retorna às memórias como protagonista de uma vida que distante de 

si se faz possível de julgá-la e até mesmo ridicularizá-la. Do tom de desalinho 

com a norma nasce o riso insinuado em situações discursivas, no 

esgotamento dos contrários, em caricaturas fixadas por um protagonista 

alienado sob figura humana. Um teatro da existência que compreende 

ultrajes, falseamento, tom provocativo e ao mesmo tempo complacente. Na 

vida a qual nenhum projeto fora resolvido, se quer colocado, o papél das 

convenções faz-se indispensável.  

As Memórias Póstumas de Brás Cubas constituem o quinto romance 

publicado por Machado de Assis no rodapé da Revista Brasileira, jornal 

carioca, de março a novembro de 1880. O texto, impresso em livro em 1881, 

se aproxima da forma romance-europeu até então difundida entre os que se 

aventuravam no mundo das letras, entretanto, de fundo calcado no entorno 

social brasileiro, o que propicia ao romance a alcunha de marco do realismo 

literário no Brasil.  

O realismo de Machado acentua as camadas da pessoa humana por 

meio da parodia, humor e ironia, misturadas ao absurdo da ordem do dia. 

Brás Cubas figura entre o que era possível reconhecer nos cafés da rua do 

Ouvidor ou no entorno social carioca, e ainda, dispõe da legalidade de poder 

contar a vida a partir da própria morte, escolhendo o tom que melhor lhe 

apetece para a reunião de memórias e fragmentos de realidade.  

A história, narrada por um proprietário parte de uma vasta parentela, 

de educação determinada pela condição da família escravista, produz cenas 

memoriais para a afirmação do caráter do protagonista, dentre as quais está 

Brasinho, na infância, cavalgando o pajem, Prudêncio, com freio na boca 

como uma besta. Anos mais tarde, Prudêncio tão logo dispondo de si (adulto 

e livre), comprou um escravo para transmitir-lhe com altos juros o que 

recebera enquanto propriedade dos Cubas.  

As Memórias Póstumas são possíveis somente após a morte de Brás, e 

cabe ao leitor a imersão perspicaz ao mundo fragmentado do protagonista, 

desde a forma do livro ao modo de narrar, próprio de alguém 

                                         
2 No ensaio L’umorismo, publicado pela primeira vez em 1908, Pirandello indagou pressupostos 

sobre a própria escrita. Em 1896 publicou um ensaio Un preteso poeta umorista del XIII secolo. 

O interesse pelo Humorismo continuou com a publicação de Un critico fantastico no volume de 
ensaios Arte e scienza, de 1908. 
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despreocupado com a recepção, e menos ainda com a relevância do 

conteúdo.  

Na juventude o protagonista gasta a fortuna com Marcela, vai estudar 

na europa e obtém a casca da civilização, mas nada o faz trazer arraigada ao 

cérebro a ciência que a Universidade atestou em pergaminho. Na volta ao 

Brasil tem um caso amoroso com Virgilia, casada com Lobo Neves. Tenta 

política, filosofia, jornalismo, filantropia, e morre de pneumonia: uma vida 

em que nenhum projeto se realiza, nada é perseguido com energia. A 

respeito do produto literário elaborado por Machado e a densidade social 
produzida, Otto Maria Carpeaux (2014) afirma que  

 

nem todos os homens se parecem com Brás Cubas, mas os Cubas 

existem sempre, e mesmo que nunca houvesse existido no Rio de 

Janeiro da segunda metade do século XIX um homem que 

experimentasse o destino de Brás Cubas – então ele, personagem 

de ficção – é, no entanto, mais verdadeiro que seus hipotéticos 

modelos que viviam realmente, Brás Cubas tem seu fragmento de 

realidade (CARPEAUX, 2014, p. 14). 

 

A história depende dos caprichos do narrador, da maneira mais 

arbitrária como a própria narração evidencia: uma vida caprichosa 

autorizada por sua condição social de proprietário (pela propriedade). Desde 

o início trata de assuntos próximos a ele e de pautas distantes (da 

humanidade, dos tempos bíblicos aos modernos, da Revoluções, de políticas, 

do amor, da filosofia, da religião), num tom escarninho de quem se tem por 

dono da história, logo, apto a tratá-la de forma enciclopédica, entretanto, 

sem qualquer preparo. Se o enredo é resumido e não conta muito, o ritmo 

desse enredo é sintetizado pelo ato de narrar e reproduzido ao infinito no 

livro, cuja força está no ponto de vista e a história gerada por ele – forma e 

conteúdo representam a matéria narrada com a mesma intensidade, e têm 

em Machado a renovação do romance-brasileiro.  

As desventuras de Brás Cubas trouxeram ao púbico-leitor o que 

Schwarz (2012, p. 56) considera uma narrativa de procedimentos 

heterogêneos, de análise abrangente e ousadia na coleta de citações 

enxutas. O tom escarninho e ao mesmo tempo de compostura clássica de 

suas linhas abrange dados oficiais, recheados de deslizes intelectuais, morais 

e estéticos em que o trabalho inventivo tem como princípio a insensatez. 

Temos um narrador que afirma por vias tortas (se analisado de acordo com 

a tradição do romance europeu) o que realmente aspira e o que pensam 

seus contemporâneos com mordacidade, quase numa cômica acusação 

pública da miséria alheia. 
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A narrativa é permeada de uma filosofia ácida que faz da voz do 

defunto-autor um local de ousadia e requinte de caracteres – o que causaria 

estranhamento para leitores da segunda metade do século XIX torna-se alvo 

de risos e experimentação. Segundo Antonio Candido (1995, p. 27) é parte da 

técnica machadiana “sugerir as coisas mais tremendas da maneira mais 

cândida”, como os ironistas do século XVIII, de modo que se pode entrever 

conecções entre fatos sociais, a interioridade do sujeito e o que se produz 

como representação literária. 

O humor machadiano incide sob a espontaneidade um legado 

reflexido que distingue-se dos tons cômicos, satíricos e grotescos. Faz-se pela 

dissonância, pela cisão, pelo riso e pessimismo ao mesmo tempo. É 

imperioso buscar, por trás do ridículo, das máscaras de frivolidades, o tom 

de crítica e invenção estética possível na exposição de uma narrativa que se 

desvincula de seus modelos, como afirma o próprio Machado ao prólogo da 

quarta edição: 
 

O que faz do meu Brás Cubas um autor particular é o que ele chama 

“rabugens de pessimismo”. Há na alma deste livro, por mais risonho 

que pareça, um sentimento amargo e áspero, que está longe de vir 

de seus modelos. É taça que pode ter lavores de igual escola, mas 

leva outro vinho. Não digo mais para não entrar na crítica de um 

defunto, que se pintou a si e a outros, conforme lhe pareceu melhor 

e mais certo. M. de A. (ASSIS, Obra Completa, Volume I, 2008, p. 

625). 

 

O sentimento de contraste está na aparência de um narrador risonho, 

que traz um sentimento amargo e áspero diferente do que já havia sido 

adaptado à brasilidade. As rabugens de pessimismo utilizadas por um defunto 

que pintou a si e aos outros conforme sua vontade, faz descobrir motivos 

díspares de situações humanas que vê no humorismo não um jogo de 

palavras, mas um sentir e ressentir a agonia dos contrastes. Ao narrador 

deixa-se o encargo de perceber a consciência, revelar a dimensão do ser e do 

parecer da pessoa humana para o desvelamento de fissuras 

comportamentais propícias à manutenção do lugar em sociedade. Tal 

percepção não se faz pelo riso, mesmo quando se tem no humorismo a mola 

propulsora, mas em perceber o formato do proprietário que sente seu status 

mais do que percebe sua composição. 

 

O audiovisual tem na imaginação humana, transposta às telas de 

cinema, um aliado mote da experiência individual e coletiva enquanto 

representação de signos linguísticos, capaz de contribuir com temas 
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transcendentais e metamórficas pulsões humanas em desigualdade consigo 

e com a norma social.  

Na segunda metade do século XX Júlio Bressane inicia um projeto 

cinematográfico, voltado para as transformações artísticas e invenções 

estéticas iniciadas com o Cinema Novo em meados de 1960. O cineasta 

começou a filmar ainda na infância e atuou como assistente de direção de 

Walter Lima Junior em Menino de Engenho, de 1965. Junto a Rogério Sganzerla, 

fundou a Belair, produtora que o lançou como ícone do cinema marginal 

(mais dominante entre os anos de 1968 a 1973). Desde o primeiro longa, Cara 

a Cara, de 1967, dirigiu obras de destaque como: O Anjo Nasceu, Matou a 

Família e foi ao Cinema, ambos de 1969, e Brás Cubas (1985), este, produto de 

adaptação das Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. 

Júlio Bressane adota personagens conhecidos para obras peculiares 

(algo da tradição histórica remodelada), para ousar na forma, na relação 

íntima entre literatura, pintura, fotografia e música. A sensibilidade estética 

das imagens passa pela habilidade de aguçar a curiosidade do espectador 

para a possibilidade de sentido na montagem de cenas, com liberdade de 

experimentação e aversão ao espetáculo, numa oposição direta ao 

entretenimento.  

O diretor buscou confluencia de sentido entre as artes para a 

experiência cinematográfica, realizando o que Haroldo de Campos (2015) 

nomeia como processo tradutório: a perspectiva de que o caminho percorrido 

do texto literário ao cinematográfico possibilita transcriar, processo 

elementar para a antropofagia cultural e elevação de uma poética de ruptura 

e subversão de modelos artísticos instituídos. O espectador de Bressane não 

somente assiste, mas participa do processo criativo – sabe que está vivendo 

uma nova experiência audiovisual. 

Em 1985, com Brás Cubas, o cineasta utilizou a intersemiótica para o 

aproveitamento do aspecto fragmentário do texto machadiana em um 

roteiro de montagens pensadas como criação poética da imagem em 

movimento. Para a figura do narrador em primeira pessoa altamente 

celebrado pelo público-leitor, o diretor utilizou o manejo da câmera e 

conseguiu elevar a cumplicidade entre filme e espectador, além de fomentar 

o desarmamento de roteiros pré-concebidos. É imperioso atentar para a 

contemplação de paisagens, adereços de decoração, foco de luz e os 

mínimos gestos em cenas, uma vez que: 

 
o diálogo entre filme e espectador se desloca para um patamar de 
relações mais desarmado, sem cerimônia ou agressão, porém não 
menos exigente em outra chave, pois o convite à conversa mais íntima 
– como aquela entre leitor e escritor em Machado de Assis – é também 
um desafio para que se observe atentamente o mínimo gesto, o mínimo 
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elemento formal (da câmera, do ator). O lance decisivo pode estar na 
presença de um foco de luz, na semelhança entre o desenho da 
paisagem e o perfil de um ator; e é preciso reagir de forma menos 
ansiosa à duração do plano: dar-se o tempo de efetivamente ver e 
ouvir. (XAVIER, 2006, p. 11). 

 

A relação entre escrita e imagem em Brás Cubas se evidencia em 

escalas e espaços semânticos distintos, como se percebe na evolução do “V” 

de Virgília. Num dado momento, temos a figura que sintetiza esta 

personagem a partir da correspondência entre a letra e a linha dos seios 

sublinhada pelo decote ressaltado por um olhar em primeiro plano. Ao 

traduzir o que em Machado é um trabalho com a sintaxe da língua, o filme 

extrai o traço emblemático do corpo vivo em cena, ligando o icônico e o não 

icônico, compondo uma unidade que, dado o contexto, não deixa dúvida 

quanto à sua potência como ideograma que sintetiza as sugestões do olhar 

fetichista às voltas com a sedução. 

A fotografia de José Tadeu Ribeiro trouxe à composição os detalhes 

luminosos de quadros dramáticos de uma escrita que se cristaliza em 

imagem. O tom debochado presente na poética bressaniana conversa com 

o pessimismo e melancolia de Machado, e desse diálogo origina-se um filme 

bem-sucedidos no que tange ao modo dinâmico, intertextual, e criativo de 

dialogar com obras da cultura nacional. Há certa combinação entre o estilo e 

originalidade particular do cineasta com frases de efeito, axiomas, e a feição 

telegráfica do enredo machadiano. A agilidade da ironia, do humor e 

dramaticidade na narrativa são colhidos e percebidos a exemplo das cenas 

entre os atores Luiz Fernando Guimarães, como Brás Cubas, e Renato Borghi, 

como Quincas Borba, em planos considerados antológicos, dignos de 

rememoração. 

A abertura de Brás Cubas conta com a encenação de um técnico de 

som deslizando um microfone em um esqueleto, alusão ao verme que 

primeiro roeu as frias carnes do cadáver de Brás, a quem este dedica 

lembranças e as memórias póstumas no romance de Machado. Após os 

primeiros planos e um considerável giro de câmera para a troca da 

perspectiva de narração (do técnico de som para o esqueleto), toca um 

samba – prenúncio da presença do humor machadiano flutuante ao longo 

do filme. A atitude inusitada da abertura composta por Bressane é um 

convite ao espectador para o contato que será mantido com a obra 

adaptada, já que se trata efetivamente de uma sugestão, de um jogo que 

quer traduzir em imagens a percepção do texto literário transcriado para o 

audiovisual.  

O exagero age na produção de subsídios para a interpretação de cenas 

em que o humorismo, a ironia mordaz, o deboche, os contrastes, funcionam 
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como reagente à matéria transcriada distoante de qualquer vontade de 

harmonização de sentidos. Para Jean-Claude Bernardet (1991) a poética 

bressaniana afirma-se na cultura brasileira como uma meditação sobre o 

cinema, os elementos dramáticos criados pelo diretor são cruzamentos de 

signos, temas, obras marcantes na cultura, cuja decifração é proposta ao 

espectador. Este, poderá entrever possibilidades por meio de ícones 

desconectantes nas tomadas de cenas, observando que a relação entre a 

imagem em movimento e o verbal se realiza na tradução criativa. Ao diretor 

coube o ofício de além de transcriar, revelar contrastes já existentes na obra 

de Machado de Assis: dissonâncias de comportamentos humanos, 

relacionados à condição de proprietário, e, sobretudo descrições de 

tencionalidades subjetivas que mais se assemelham a denúncias sociais. 
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Análise da fotografia e estética na construção da narrativa 

no filme O grande hotel Budapeste 
 

Ingrid Rafaela PETROSKI (Universidade Estadual de Ponta Grossa). 

Carlos Alberto de SOUZA (Universidade Estadual de Ponta Grossa). 

 

 

A pesquisa propõe uma análise da estética fotográfica do filme “O Grande 

Hotel Budapeste” de 2014, dirigido pelo estadunidense Wes Anderson. A 

obra aborda a questão de disputas de heranças em famílias de posse. O 

objetivo é verificar como a fotografia ajuda na composição do enredo e quais 

recursos são utilizados para dar sentido a narrativa e a mensagem que o 

cineasta pretende passar ao público. O método apoiou-se em análise 

qualitativa de conteúdo, técnica da filmagem com base em autores da área 

do cinema e da fotografia, decupagem de cenas para avaliar composição, 

enquadramento, planos, iluminação, cores, ângulos e movimento de câmera. 

Com a análise percebe-se que o cineasta tem cuidado com a fotografia do 

filme ao trabalhar as cores e sensações que podem transmitir, como o azul 

quando os personagens estão em situações difíceis, o rosa para passar a 

ideia de tranquilidade, e o amarelo dando o teor de envelhecimento. Os 

tamanhos de quadros ajudam a compor a narrativa, a medida que a história 

volta ou avança no tempo, um tamanho diferente de tela é utilizado.  

 

Palavras-chaves: Fotografia, Cinema, Wes Anderson. 
 

INTRODUÇÃO 

O filme “O Grande Hotel Budapeste”, dirigido por Wes Anderson, tem 

uma fotografia marcante . Os tons de rosa são utilizados com frequência na 

produção, sugerindo um ambiente familiar e romântico. O enredo apela para 

um conjunto de imagens, criando condições para uma narrativa mais 

complexa e rebuscada. MARTINS (2013) explica que, “o cinema vem a ser a 

consecução no tempo da objectividade (sic) fotográfica”. Como o cinema 

pode ser caracterizado como fotos em sequência, foi um processo natural 

que as técnicas básicas de fotografia, uso da luz e enquadramento, fossem 

utilizadas no cinema e servem aqui como elemento fundamental para 

análise. 

A obra foi indicada ao Globo de Ouro nas categorias de melhor ator de 

comédia ou musical, roteiro, diretor e venceu na categoria de melhor filme 

de comédia ou musical. No Oscar foi indicado como melhor filme, direção, 

fotografia, montagem, roteiro original, e venceu também nas categorias de 
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melhor direção de arte, figurino, maquiagem e cabelo e trilha sonora. O filme 

tem sido aclamado pela crítica. No Rotten Tomatoes, a obra tem a 

classificação de 91% e recebe o selo de Certified Fresh, filmes com altas notas 

dos críticos incluindo cinco resenhas dos top críticos. 
  

[...] cria cenários incríveis, com destaque para o próprio hotel, mas 

em momento algum perde-se a noção de que o mais importante é 

o desenvolvimento da história e dos personagens. É difícil dizer 

onde o filme se encontra dentro de uma filmografia como a de 

Anderson, mas uma coisa é certa: é um filmaço. (SALGADO, 2014, 

p.1). 

 

O trabalho é relevante porque discute a produção cinematográfica e a 

cultura de um povo. A arte cinematográfica tem esse poder de revelar 

aspectos históricos, culturais e mesmo cotidiano de uma região tendo em 

vista que boa parte da história retrata os anos 1930 em um local de ficção 

relacionado com a realidade de algumas sociedades. 

Outro aspecto importante é que o curso de jornalismo da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa não privilegia pesquisas e análises 

voltadas ao cinema e linguagem fílmica, mas a produção desse 

conhecimento ajuda aqueles alunos interessados nesse tipo de investigação 

a criar coragem e investir tempo em análises como essa. 

Conheci o filme em 2016 e no primeiro momento identifiquei noções 

teóricas da fotografia presentes no filme, mas agora a intenção é aprofundar 

a análise dessas imagens com a narrativa da obra. O objetivo principal é 

analisar com o filme trabalha esteticamente a fotografia e como isso ajuda 

na construção da narrativa. Mas outros objetivos também serão levados em 

consideração na análise, que se constituem como objetivos específicos: 

- Estudar o enquadramento e composição do filme, com a finalidade 

de verificar como se dá a utilização de planos, cores, iluminação e os 

movimentos de câmera. 

- Verificar quais os tipos de mensagem que o filme explora. 

- Avaliar a linguagem e como a fotografia ajuda a dar sentido às cenas. 
  

MÉTODO 

Para a realização da investigação o primeiro passou foi a realização de 

pesquisa bibliográfica sobre linguagem cinematográfica, envolvendo autores 

como GRILO (1958), MARTINS (2013), GOLDENBERG (2004) e BARDIN (1977). 

O segundo passo consiste na análise qualitativa das principais cenas 

do filme. A pesquisa qualitativa é um método centrado na preocupação do 

pesquisador com o aprofundamento da compreensão de um grupo social e 
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de uma mensagem. (GOLDENBERG, 2004, p.14). A pesquisa procura observar 

questões técnicas como composição, enquadramento, cores e planos. O 

plano recebe pelo menos, três sentidos diferentes: 
[..] do ponto de vista da rodagem, um plano é o fragmento de 

película impressionada entre o momento em que o motor da 

câmara arranca e o momento em que pára; do ponto de vista da 

montagem, o plano será o fragmento de filme entre dois cortes e 

colocado entre duas colagens; do ponto de vista do espectador, o 

plano é, simplesmente, o fragmento de filme que medeia entre dois 

raccords.” (GRILO, 1958, p. 10). 

  

Para Aumont (2004), a descrição detalhada dos planos compreende, 

também, a subjetividade do pesquisador: “não se trata de descrever 

‘objectivamente’ e exaustivamente todos os elementos presentes na 

imagem, e a escolha utilizada na descrição resulta sempre, no fim das contas, 

do exercício de uma hipótese de leitura explícita ou não”. (AUMONT, 2004, 

p.64)  

O enquadramento, de acordo com Grilo (1958, p.10), refere-se a uma 

delimitação mas inclui “tudo o que é compreendido, em profundidade, no 

interior do campo”. Para analisar as cenas, Aumont (2004) sugere alguns 

instrumentos. O primeiro está relacionado a descrição de determinadas 

características do filme. Nesse aspecto entra a decomposição plano a plano, 

unidades que são porções do filme. “Como uma decomposição deve conter 

os elementos, e só estes, que o analista escolheu tratar no seu trabalho, 

concluímos que não há nem decomposição nem modelos obrigatórios.” 

(AUMONT, 2004, p.49  

A análise de conteúdo foi um método utilizado na pesquisa porque 

conduz à ultrapassagem da incerteza, demonstra o propósito da mensagem 

e esclarece elementos de significação. (BARDIN, 1977, p.22).  

O procedimento técnico para a pesquisa começa em assistir o filme, 

nas primeiras vezes, analisando o geral e depois as cenas específicas. Para 

isso, foi necessário decupar a obra e analisar a linguagem cinematográfica e 

as  técnicas com base em autores das áreas de cinema e fotografia. 
 

ANÁLISE 

O primeiro passo para entender a análise é expor o enredo do filme. 

A história começa com uma mulher lendo um livro, então o livro é todo o 

filme. Ela aparece no começo e no final. Vemos também inserções do autor 

do livro no começo e no final.  

A maior parte do filme acontece quando o autor de “O grande Hotel 

Budapeste” - livro-  vai até o hotel (descuidado e velho) e conhece o dono, 
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Zero. Este conta como conseguiu a propriedade. A vida do dono era como 

mensageiro do hotel.  
Durante o tempo em que Zero conta a sua trajetória, as cenas são divididas em 

5 partes: M. Gustave; Madame C.V.D.U.T.; Posto 19; A sociedade das chaves 

cruzadas; A 2ª cópia do 2º testamento.  

 
Linha do tempo do filme, durante a história de Zero, há inserções do jantar entre o autor e Zero. 

Elaboração dos autores (2019) 

 

O primeiro ponto para análise do filme é o tamanho de quadro. 

Conforme as cenas mudam de tempo, a proporção de tela também muda, 

como uma forma de situar o telespectador em qual tempo da história 

determinada cena se encontra. 

A “imagem 1” aparece em poucos segundos no começo e no final. 

Refere-se a uma leitora do livro.  
 

Imagem 1 - Quando uma leitora está no memorial do autor. 

 
Fonte: Print Screen do filme “O grande hotel Budapeste”, 2019 

 

 Na imagem 2, percebe-se uma preocupação com a simetria. O 

personagem está exatamente no meio do quadro. Atrás dele, identifica-se 
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objetos duplicados: cortinas, estantes de livros e até mesmo os troféus se 

repetem na esquerda e na direita. A iluminação destaca o rosto do homem 

e deixa em segundo plano o fundo. Demonstra uma certa frustação do 

escritor e uma vida monótona. Na cena seguinte descobrimos que ele divide 

o espaço quando uma criança invade fazendo travessuras, quebrando a 

seriedade e velhice do local.  
 

Imagem 2 - Data 1985, quando o autor do livro “O grande hotel Budapeste” explica como conseguiu 

escrever a obra. 

 
Fonte: Print Screen do filme “O grande hotel Budapeste”, 2019 

 

Além da simetria, o cineasta está preocupado com a repetição. Vemos 

duas cenas do mesmo hotel, no mesmo ângulo, distância e enquadramento, 

representa um perfeccionismo. A única diferença é no tamanho de quadro, 

para diferenciar o tempo.  
 

Imagem 3 - Uma breve amostra de como era o hotel  

 
Fonte: Print Screen do filme “O grande hotel Budapeste”, 2019 
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Imagem 4 -  1968, quando o autor conhece o dono do hotel e Zero conta como conseguiu todos os 

seus bens, enquanto eles jantam. 

 
Fonte: Print Screen do filme “O grande hotel Budapeste”, 2019 

 

Imagem 5 - Quadro que parece na maior parte do filme, é durante os tempos que o hotel era bem 

cuidado e recebia muitos hóspedes.  

 
Fonte: Print Screen do filme “O grande hotel Budapeste”, 2019 
 

As cores fazem parte de um processo que envolve a física e a química, 

além dos órgãos para interpretá-las É possível identificar as cores porque a 

retina dos olhos recebem os raios luminosos. STAMATO; STAFFA; VON 

ZEIDLER (2013). 
Cada cor tem um comprimento de onda que é capaz de chegar aos 

órgãos visuais, e cada uma delas podem ser absorvidas ou 

refletidas de corpos iluminados, como exemplo do branco, que 

reflete todos os raios luminosos, ou o preto, que absorve todos. 

(STAMATO; STAFFA; VON ZEIDLER, 2013, p.2) 
 

Para além do que as ciências exatas definem sobre as cores, elas 

também podem influenciar no emocional. No cinema, é possível definir 

gênero e perceber linguagens simbólicas por meio da matiz. (STAMATO; 

STAFFA; VON ZEIDLER, 2013). Segundo Beck, et al. (2007) a cor é uma 

sensação visual com três características básicas “matiz: que difere uma cor 

da outra, como azul e vermelho; - luminosidade: o claro e o escuro da cor; e 

- saturação: refere-se ao potencial da cor, por exemplo, quando o matiz é 

mais forte e pleno (saturado) ou mais fraco (dessaturado).”(BECK, 2007, p.2). 
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O hotel, em seus tempos de grandiosidade, era rosa, assim como as 

cenas puxam para tons pastéis. Stamato; Staffa; Von Zeidler (2013) 

entendem que os tons rosados remetem ao romance, sonho e infância. 

Transmitindo a ideia de que era tudo maravilhoso e as pessoas eram felizes.  
 

Imagem 6 - O tom rosa presente no filme e a simetria. O personagem no centro, quantidades 

simétricas de enfeites na arquitetura da construção.  

 
Fonte: Elaborada pelos autores, 2019 

 

Entretanto, há situações durante o enredo em que percebemos 

mudanças. Nas cenas iniciais, o hotel está descuidado, então as imagens são 

amareladas. Silveira (2015) explica que o pesquisador Goethe via o amarelo 

como o branco que escurecia. Sentimos um ar de envelhecimento do local. 

O grande hotel chegou a falência, o dono mantinha por apego emocional.  
 

Imagem 7 - Os tons amarelados. Percebe-se várias linhas na horizontal e vertical, remetendo ao 

perfeccionismo.  

 
Fonte: Elaborada pelos autores, 2019 

 



 

236 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Há cenas com os tons azulados. Stamato; Staffa; Von Zeidler (2013) 

explicam que cores frias são as que remetem a sensação de conforto, 

tranquilidade e frio, usadas em ambientes mais assépticos. As cores tentam 

tranquilizar o telespectador porque nesse momento do filme, os 

protagonistas estão fugindo, confusos e estão esperando ajuda. 
 

Imagem 8 - Percebe-se a repetição, e o alinhamento dos blocos de feno.  

 
Fonte: Elaborada pelos autores, 2019 

 

Próximo ao final, na cena de morte de um personagem, o filme fica 

por um minuto em preto e branco. Stamato; Staffa; Von Zeidler (2013) 

entendem que cores neutras não influenciam e causam sensação. São as 

cores pretas, brancas e derivadas. Também é uma cena triste, com um final 

trágico para um dos personagens. Remetendo ao luto e a barbárie que a 

humanidade é. 
 

Imagem 9 - Cenas finais.  

  
Fonte: Print Screen do filme “O grande hotel Budapeste”, 2019 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Verifica-se que em cada momento da história que se passa em tempo 

diferente, há um tamanho diferente no quadro. Isso ajuda na compreensão 

da história que pode ser confusa conforme muda o local e tempo. 

Wes Anderson se preocupou com quais cenários queria destacar ou 

não através da simetria e da iluminação: centro e claro. Nas imagens 

estáticas analisadas, percebemos que as cores ajudaram na construção do 

enredo, embelezando o filme, mas também dando sentido e criando 

sensações junto ao público.  

O filme demonstra a complexidade que uma produção 

cinematográfica requer. Além de uma história envolvente, há necessidade 

em tornar as imagens bonitas e nos detalhes colocar características que 

instiguem do espectador emoções.  

O filme foge do modelo hollywoodiano, exige do espectador 

concentração e conhecimento em cinematografia, técnicas fotográficas, 

narração. Conhecimento que pode lhe ajudar a interpretar e compreender 

as intenções do cineasta. Que mensagens este procura passar, quando adota 

determinado enquadramento e composição. Quando se utiliza de tamanho 

diferentes de imagens ou trabalha com alguns tipos e matizes de cor. Que 

recursos e técnica ele lança mão para atingir o objetivo de levar sua 

mensagem a quem está do outro lado da tela. 

Percebe-se, pela análise, que a história, para ser entendida precisa ser 

dissecada em seus mínimos detalhes, detalhes como uso de repetições, 

padrões de cor, tipos de quadro relacionando tempo/local das cenas. 

Diferentemente da dinâmica de velocidade que configura os filmes atuais, o 

grande hotel Budapeste se presta mais a reflexão, a imersão em sua história, 

que envolve emoção, razão e até aspectos psicológicos, questões que 

valorizar e marcam as cenas e enredos e que acabam dando sentido a 

narrativa fílmica.  
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Resumo 

Esta pesquisa se propõe a investigar o uso do preto e branco no filme 

autobiográfico Roma (2018), de Alfonso Cuarón, visando compreender o 

motivo de sua escolha, bem como o efeito que a ausência de cor produz no 

resultado da obra cinematográfica. Para analisar sua aplicação, utiliza-se as 

proposições de Arlindo Machado (2011) acerca da relação entre cinema, 

memórias e sonhos; complementarmente, emprega-se a noção da ilusão 

biográfica proposta por Pierre Bourdieu (2005). Já para entender os efeitos 

desta escolha no espectador, utilizam-se tanto o conceito da psicologia das 

cores de Eva Heller (2012) como as noções da estética do cinema de Gérard 

Betton (1987). Conclui-se que a ausência de cor em Roma contribui na 

materialização dos sonhos, percepções e memórias do diretor em uma 

narrativa construída por meio do cinema; e que o preto e branco, um recurso 

estético utilizado com intenções artísticas, pode despertar impressões 

distintas conforme o espectador. 
 

Palavras-chaves: Filme Roma, Alfonso Cuarón, Cinema P&B. 

Introdução 

 

Atualmente as produções cinematográficas são hegemonicamente 

coloridas; assim, as obras fílmicas produzidas em preto e branco em pleno 

século XXI acabam por provocar certo estranhamento. Roma (2018), oitavo 

filme de Alfonso Cuarón e seu primeiro em P&B, é exemplo disso. Esta 
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pesquisa se propõe, portanto, a analisar os possíveis motivos do autor e os 

efeitos desta escolha no resultado final de sua criação.  

O longa-metragem, que se passa na Cidade do México durante a 

década de 1970, é uma história autobiográfica da infância do diretor, 

roteirista e diretor de fotografia. Apesar disso, o personagem de Cuarón, o 

pequeno caçula de quatro filhos de uma família de classe média, não passa 

de coadjuvante; O verdadeiro protagonismo é de Cleo (Yalitza Aparicio), a 

babá e empregada doméstica da família.  

O enredo apresenta as mudanças que se desenvolvem individual e 

coletivamente entre os moradores da casa à medida que são afetados por 

uma série de eventos inesperados, como o abandono do pai de Cuarón e a 

inesperada gravidez de Cleo.  

Para escrever o roteiro, embora Cuarón tenha entrevistado Libo, a 

mulher que fora sua babá na infância e na qual a personagem de Cleo foi 

baseada, o autor respaldou-se muito em suas próprias memórias (Entrevista 

à Variety, 2018). É inegável, portanto, afirmar que a obra final é o resultado 

da percepção do diretor a respeito da própria vida.  

Assim, este estudo busca investigar se e como o uso do preto e branco 

no filme relaciona-se com esta afirmação. No primeiro capítulo, a 

contextualização de Roma (2018) na vida e carreira de Cuarón evidencia o 

processo de romantização que o autor faz da própria vida ao construir seu 

filme, argumento embasado pela noção da ilusão biográfica de Pierre 

Bourdieu (2005). Já no capítulo que se segue, é feita a correlação entre o 

cinema e o inconsciente a partir das ideias de Arlindo Machado (2011). Na 

seção final, observam-se quais os possíveis impactos do recurso do preto e 

branco em obras fílmicas, que nada mais é do que um componente da 

linguagem cinematográfica. 
 

A vida e carreira de Alfonso Cuarón, e a relevância de Roma  

 

Roma (2018) é um filme autobiográfico construído a partir das 

memórias pessoais de seu roteirista, diretor e diretor de fotografia: Alfonso 

Cuarón (1961). Assim, é essencial que antes que se faça uma análise fílmica 

a respeito da importância, do papel e da possível intencionalidade do uso de 

preto e branco nesta peça cinematográfica, dirijamos um olhar atento para 

seus trabalhos anteriores e para sua trajetória.  

Cuarón nasceu em novembro de 1961, na Cidade do México. Filho 

caçula de uma família de classe média, o diretor cresceu no distrito de Roma 

da capital mexicana, em uma grande casa. Ele conta em entrevista à 
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Hollywood Foreign Press Association (2018), que seu envolvimento com cinema 

começou cedo, quando, aos 12 anos de idade, ganhou de sua mãe sua 

primeira câmera. Desde esse primeiro momento seu entusiasmo com a 

filmagem era tanto, que mesmo quando não possuía dinheiro para comprar 

filmes, carregava sua câmera vazia sempre consigo e criava vídeos 

imaginários. E mesmo antes de compreender como filmes eram construídos 

e qual era o papel de um diretor, ele já sonhava em tornar-se cineasta.  

Segundo sua biografia no IMDb (Internet Movie Database), sua 

formação cinematográfica teve início quando se formou na escola e passou 

a frequentar o CUEC, Centro Universitario de Estudios Cinematograficos. Lá 

conheceu Mariana Elizondo, sua primeira esposa e mãe de seu primeiro filho, 

Jonás. No entanto, por ter colaborado na produção de um curta metragem 

que gerou polêmica entre o corpo de docentes por ter sido gravado em 

inglês, filme realizado com seus amigos do Centro Universitário, Cuarón foi 

expulso da instituição.  

No início de sua carreira desempenhou as mais diversas funções em 

produções cinematográficas, atuou como assistente de direção em alguns 

filmes e dirigiu alguns episódios para uma série de TV mexicana. No entanto, 

foi com seu trabalho na direção de seu primeiro longa, Sólo con tu pareja 

(1991), que chamou a atenção de produtores de Hollywood. Não muito 

depois disso, Cuarón mudou-se para Los Angeles, onde logo dirigiu alguns 

episódios para séries de TV e dois filmes A princesinha (A Little Princess, 1995), 

um grande sucesso com indicações ao Oscar, e Grandes Esperanças (Great 

Expectations, 1998), não muito bem recebido pelo público e pela crítica 

(IMDb).  

Após essas experiências em Hollywood, em 2001, o diretor produziu 

um filme completamente diferente do que vinha feito: de volta ao México, 

gravou pela primeira vez em 10 anos um longa metragem em espanhol, sua 

língua nativa. Y tu mamá también (2001) rompeu deliberadamente com 

diversas técnicas hollywoodianas que Cuarón vinha utilizando em seus 

trabalhos e foi extremamente bem sucedido, inclusive internacionalmente. 

O filme, também escrito por Cuarón, recebeu uma indicação ao Oscar por 

melhor roteiro original.  

Foi nesta época que conheceu Annalisa Bugliani, com quem esteve 

casado entre 2001 e 2008, e que veio a ser a mãe de seus dois filhos mais 

novos, Tess Bu e Olmo Teodoro (IMDb).  

Após isso e de volta a produções massivas, mas com a linguagem 

transformada, Cuarón dirigiu três grandes sucessos entre 2004 e 2013: Harry 

Potter e o prisioneiro de Azkaban (Harry Potter and the prisoner of Azkaban, 

2004), seu maior sucesso de bilheteria; Filhos da Esperança (Children of Men, 
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2006), indicado a duas categorias do Oscar; e Gravidade (Gravity, 2013), que 

lhe rendeu três indicações e duas vitórias no Oscar, inclusive a de melhor 

diretor (IMDb).  

É em 2018, no entanto, que dirige sua produção com mais indicações 

e vitórias no Oscar. Sua produção mais pessoal, o objeto deste estudo: Roma. 

Totalmente diferente de seus filmes anteriores, tanto no processo de criação 

quanto no resultado final, Roma é um verdadeiro marco na carreira do 

diretor. Em entrevista ao Estadão (2018), ele afirma que toda sua carreira e 

sua vida foram um grande processo de preparação para este filme.  

Essa mudança percebida no tipo de produção de Cuarón só fez-se 

possível porque ele já havia adquirido certa notoriedade no campo 

cinematográfico ou, nas palavras de Bourdieu (2005, p.63), havia se tornado 

um agente bem posicionado neste campo, alcançando maiores 

possibilidades de escolhas segundo seus interesses. 

O diretor (in Hollywood Foreign Press Association, 2018) acredita que 

embora até então todos os processos de escrita de seus roteiros tenham sido 

extremamente bem controlados e pensados, ele escreveu Roma com base 

em suas memórias, e por isso confiou muito mais no que estava criando. Não 

se permitia pensar duas vezes sobre o que escrevia e não se preocupava em 

como encontrar maneiras mais eficientes de solucionar as cenas. Escrevia 

como se lembrava, e por isso não cometia erros. 

Esta visão do diretor a respeito do processo de criação de seu filme 

demonstra claramente a romantização que ele faz da obra. Esta que por si 

só já é uma romantização de sua vida, por ser uma autobiografia. Bourdieu 

(2005), ao apresentar a biografia como uma ilusão, afirma que: 

 
Sem dúvida, temos o direito de supor que a narrativa autobiográfica 

inspira-se sempre, ao menos em parte, na preocupação de atribuir 

sentido, de encontrar a razão, de descobrir uma lógica ao mesmo 

tempo retrospectiva e prospectiva, uma consistência e uma 

constância, de estabelecer relações inteligíveis, como a do efeito 

com a causa eficiente, entre estados sucessivos, constituídos como 

etapas de um desenvolvimento necessário (BOURDIEU, 2005, p. 74). 
 

Esta preocupação com o sentido da própria vida se faz clara sempre 

que o diretor fala sobre os processos de criação e produção de Roma, nos 

quais se envolveu com o projeto muito mais do que em processos anteriores 

justamente por ser tratar de um trabalho tão pessoal. Ele conta como, no set, 

era o único que conhecia o roteiro antes do dia das gravações, nem a 

produção nem o elenco sabia o que aconteceria na história. O diretor fala 

sobre este processo em entrevista ao Canal do Youtube Mi cine, tu cine (2018), 
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na qual explica como o elenco recebia instruções individualmente antes das 

filmagens para que pudessem entender seus personagens, suas cargas 

afetivas, alianças emocionais, rivalidades, e com quem partilhavam segredos, 

mas como eles nunca estavam totalmente cientes do que aconteceria. 

Algumas falas eram entregues aos atores para que aprendessem na manhã 

do dia da filmagem, mas de outros era exigida apenas a própria reação 

emocional. O fator da surpresa fazia com que se instalasse certo caos diante 

das câmeras, e então o filme construiu-se de forma natural. 

Segundo o diretor (in Hollywood Foreign Press Association, 2018) a obra 

não é pra ser um filme sobre sua infância, até pelo seu próprio personagem 

ser secundário na história. O filme é sobre Cleo, sobre memórias. Sobre 

observar o passado de sua família com um olhar do presente. E nesse 

sentido, ele acaba por tornar-se uma obra quase catártica a seu autor. 

Segundo ele, contar esta história foi como liberar-se de seus fantasmas (in 

Estadão, 2018). Sua afirmação deixa claro como ao construir sua 

autobiografia demonstrou uma:  

 
inclinação a se tornar ideólogo de sua própria vida, selecionando, 

em função de uma intenção global, certos acontecimentos 

significativos e estabelecendo entre eles conexões que possam 

justificar sua existência e atribuir-lhes coerência, como aquelas que 

implicam na sua instituição como causa ou [...] como fim [...]. 

(BOURDIEU, 2005, p. 75) 

 

Não há dúvidas de que o abandono de seu pai constitui-se como um 

destes acontecimentos, um de seus fantasmas. Cuarón conta em entrevista 

à Variety (2018) como se emocionou ao dirigir a cena em que ele abandona a 

família, e como o processo de tentar compreender as motivações do 

personagem fê-lo entender melhor as de seu pai.  

Este emprego que o diretor faz do filme como forma de expurgação 

de suas angústias não ocorre por acaso. A ligação entre o cinema e o 

inconsciente, os desejos e o imaginário esteve presente na relação 

espectador-obra fílmica desde a invenção da sétima arte. Naturalmente, 

aqueles que dirigem e escrevem filmes, e que portanto desempenham 

papéis essenciais para a construção destas narrativas, também envolvem-se 

com as questões do inconsciente em seus processos. Ao analisarmos um 

filme autobiográfico como Roma, no entanto, isso se torna muito mais 

significativo. Esta relação entre o cinema e o imaginário será abordada no 

capítulo seguinte. 

 

O onírico em Roma e as relações entre sonhos e cinema 
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Apesar deste não ter sido inicialmente o fator impulsionador da 

criação do cinema, a vontade de representar o onírico, o subjetivo e o mundo 

dos sonhos foi o que fez com que esta arte fosse desenvolvida. Segundo 

Arlindo Machado (2011), desde sua invenção, quando as imagens ainda eram 

vistas através de uma câmara escura, o cinema foi compreendido como uma 

oportunidade para as pessoas exprimirem seus desejos, e permitirem-se 

olhar para o que fora do jogo de luzes não era aceitável.  

 
[...] certamente, o que atraia essas massas às salas escuras não era 

qualquer promessa de conhecimento, mas a possibilidade de 

realizar nelas alguma espécie de regressão, de reconciliar-se com 

os fantasmas interiores e de colocar em operação a máquina do 

imaginário. (MACHADO, 2011, p. 20)  

 

Assim, semelhantemente ao sonho, que é visto pela psicanálise como 

a expressão do imaginário e do inconsciente, o cinema acaba prestando um 

papel semelhante. Segundo Machado (2011), a única diferença entre os dois 

se dá em seus processos de construção:  

 
Se há, portanto, uma diferença entre a situação onírica e a situação 

fílmica, ela está no fato de a primeira tomar por percepção o que 

não passa de representação mental, ao passo que a segunda toma 

por representação mental o que não passa de percepção. 

(MACHADO, 2011, p. 51) 

 

Em Roma, devido ao caráter autobiográfico do filme, pode-se perceber 

uma convergência das duas coisas. A situação onírica se dá através da 

projeção de Cuarón, o diretor, de suas memórias de infância. Já a situação 

fílmica acontece a partir da transformação de suas memórias, percepções de 

sua própria vida, em uma história materializada cinematograficamente. 

Existe então no produto final uma união do que é percepção e representação 

mental, entre os sonhos do diretor e sua obra fílmica. 

Essa noção torna-se mais clara ao relembrar a noção da ilusão 

biográfica de Bourdieu. Afirmar que Roma é um filme baseado em memórias 

é afirmar que não se trata de uma obra factual e que é, portanto, subjetiva. 

As memórias de Cuarón não representam exatamente os acontecimentos a 

que se referem, e não passam de uma interpretação do diretor da própria 

vida, sua percepção, motivada por uma busca de sentido e que apenas se 

torna possível porque já se conhecem suas ilusórias etapas. Para Bourdieu, 

que define os acontecimentos biográficos como “alocações e [...] 

deslocamentos no espaço social” (2005, p. 81): 
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[...] o sentido dos movimentos que levam de uma posição a outra 

[...] define-se na relação objetiva entre o sentido dessas posições no 

momento considerado, no interior de um espaço orientado. Isto é, 

não podemos compreender uma trajetória [...], a menos que 

tenhamos previamente construído os estados sucessivos do campo 

no qual ela se desenrolou; logo, o conjunto de relações objetivas 

que vincularam o agente considerado - pelo menos em certo 

número de estados pertinentes do campo - ao conjunto dos outros 

agentes envolvidos no mesmo campo e que se defrontaram no 

mesmo espaço de possíveis. (BOURDIEU, 2005, p. 82)  

  

Neste sentido, é possível afirmar que a escolha de Cuarón de produzir 

Roma em P&B não passa de uma percepção do diretor a respeito de sua 

infância, assim como de seu filme mais intimista, transformada em 

linguagem estética. Sobre esta noção, Marcel Martin (2005, p.30) diz que 

“escolhida e composta, a realidade que então aparece na imagem é o 

resultado de uma percepção subjetiva do mundo, a do realizador”. Para o 

autor, tudo que este realizador deseja transmitir sensorial e intelectualmente 

através de seu filme o guia em seu processo de criação de uma imagem 

artística da realidade.  

Desta forma, no capítulo a seguir serão explorados os possíveis efeitos 

sensoriais de uma obra cinematográfica feita em preto e branco, efeitos 

estes que provavelmente influenciaram a decisão do diretor e que 

certamente afetaram as percepções dos espectadores de seu filme.  

 

Roma, cinema em preto e branco e seus efeitos psicológicos 
 

O cinema é uma forma de arte que transmite sentimentos e ideias por 

meio de sons e imagens, através de uma linguagem própria. Desta forma, 

todos os elementos que compõem esta linguagem em um produto fílmico 

desempenham uma função ou geram um efeito em seu discurso. Para 

Gérard Betton (1987, p. 1), “com coisas, e não com palavras, [...] o cineasta 

oferece-nos uma visão pessoal, insólita e mágica do mundo”. A cor se 

configura como um destes elementos, portanto. 
 

As cores imprimem em nosso ser sentimentos e impressões, agem 

sobre nossa alma, sobre nosso estado de espírito; podem servir, 

portanto, para o desenvolvimento da ação, participando 

diretamente na criação da atmosfera, do clima psicológico. 

(BETTON, 1987, p. 60) 
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Assim, a ausência de cores em um filme produzido décadas após a 

popularização e viabilização do cinema colorido configura-se como uma 

escolha linguageira feita deliberadamente de modo a exprimir algo.  

Cuarón em entrevista à Variety (2018) fala sobre sua escolha. Para o 

diretor, que desde o início de seu processo criativo pretendeu utilizar o preto 

e branco em Roma, sua intenção não era a de criar uma atmosfera nostálgica 

através de tal recurso, mas a de contar objetivamente suas memórias de 

infância. Por este motivo, diz ele, foi utilizado em sua obra um P&B digital de 

largo formato de caráter contemporâneo ao invés de uma imagem 

granulada. 

Esta noção de que a combinação de preto com branco carrega 

objetividade se mostra verdadeira em alguns contextos, como afirma Eva 

Heller: 
 

O que se tem atestado, “preto sobre o branco”, vale muito mais do 

que aquilo que foi simplesmente dito, pois apenas aquilo que se 

tem por escrito tem valor legal. “Aí está, preto no branco” é um 

argumento muito usado – o que está impresso parece incorporar 

um teor muito maior de verdade. E por que a verdade não pode ser 

aumentada, textos impressos em letras coloridas parecem menos 

dignos de credibilidade. (HELLER, 2012, p. 264) 

 

Ao analisar o assunto da perspectiva imagética, a autora afirma 

também que o valor documental de fotografias não coloridas é superior, e 

que diretores de cinema como Sergei Eisenstein renunciaram à produção de 

filmes em cores por perceberem nas obras em P&B maior destaque à forma 

e ao conteúdo da imagem. Apesar disso, no âmbito cinematográfico, embora 

seja possível afirmar que o preto e branco seja responsável por uma 

dramaticidade da atmosfera linguageira, é precário alegar que este recurso 

traz objetividade ao produto fílmico, considerando as convergências 

inevitáveis entre o cinema e o onírico já tratadas nesta pesquisa.  

Além disso, segundo a também já mencionada noção da ilusão 

biográfica de Bourdieu, não é possível construir uma narrativa biográfica a 

partir de memórias e fazê-lo objetivamente, mesmo que através de um filme 

em preto e branco.  

Assim, a ideia de que o P&B transmite objetividade não é absoluta. 

Segundo Betton (1987, p.58), muito mais relevantes que a cor em obras 

cinematográficas são os valores tonais das imagens, a diferença entre claros 

e escuros. O autor justifica o frequente uso do recurso do preto e branco em 

películas que retratam violência ou que se desenvolvem ao redor de 

questões psicológicas, pois: 
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Precisamente por ser o mundo colorido em demasia, a cor 

paradoxalmente apaga o que é, atenua a luz, os contrastes; ela 

suaviza, ou melhor, absorve os fragmentos de sensualidade de que 

os objetos são feitos. (BETTON, 1987, p. 59) 
  

O que se pode afirmar com certeza é que Roma representou na obra 

de Cuarón uma mudança drástica em seu processo criativo e em sua 

linguagem estética. O diretor, que por muitos anos dirigiu outros tipos de 

produções, várias de caráter massivo, pela primeira vez ousou filmar em 

preto e branco, justo quando decide escrever um filme protagonizado por 

uma empregada doméstica, filmado em um país latino-americano, gravado 

em espanhol e contando suas memórias de infância. Não se trata de 

coincidência. 

Esta quebra de linguagem só se tornou possível no momento em que 

Cuarón havia adquirido uma posição dominante na área cinematográfica, e 

pôde deliberadamente produzir uma obra fílmica de caráter artístico, como 

corrobora Bourdieu: 
 

É certo que a orientação da mudança depende do estado do 

sistema de possibilidades (por exemplo, estilísticas) que são 

oferecidas pela história e que determinam o que é possível e 

impossível de fazer ou de pensar em um dado momento do tempo, 

em um campo determinado; mas não é menos certo que ela 

depende também dos interesses (frequentemente 

“desinteressados”, no sentido econômico do termo) que orientam 

os agentes - em função de sua posição no pólo dominante ou no 

pólo dominado do campo - em direção a possibilidades mais 

seguras, mais estabelecidas ou em direção aos possíveis mais 

originais entre aqueles que já estão socialmente constituídos, ou 

até em direção a possibilidades que seja preciso criar do nada. 

(BOURDIEU, 2005, p. 63) 
 

Conclusão 

Que há diferença entre a experiência de assistir um filme colorido e a 

de ver um em P&B não há dúvidas. A atmosfera é outra, os efeitos sensoriais 

e psicológicos também. Afirmar quais são esses efeitos, no entanto, é um 

pouco mais complexo já que eles se realizam de forma subjetiva conforme o 

espectador.  

Apesar disso, é arriscado afirmar que o preto e branco traz 

objetividade à obra fílmica, especialmente em se tratando de uma de caráter 
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autobiográfico. Em Roma, sua grande função é a de constituir uma linguagem 

artística, como demonstra Marcel Martin: 
 

[...] o preto e branco pode surgir como uma forma de luta contra a 

“fealdade” e é por essa razão (para além de outras, de adequação 

dramática) que ele subsiste, apesar das fortes pressões comerciais, 

em raros filmes, na época da cor triunfante e generalizada [...]. 

(MARTIN, 2005, p.88) 

 

Percebe-se nas intenções artísticas de Cuarón mais um indício de que a 

utilização de P&B em Roma representa um elemento importante na 

construção da narrativa autobiográfica, pois acaba por transmitir sensorial e 

esteticamente as percepções de Cuarón a respeito de sua própria vida bem 

como de sua obra. 
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Pintura, fotografia, interpretação e cinema: algumas 

possibilidades da câmera em Blow-up (1966) 
 

Theo Tanus Salvadori (UEL)1 

 

RESUMO 

Este artigo tem como objetivo apresentar o acompanhamento da câmera de 

filmagem na obra Blow-up, de Michelangelo Antonioni, no que concerne aos 

sentidos e impressões alcançadas pelas seguintes artes expressas como 

conteúdo dela: pintura, fotografia, interpretação e cinema. Para isso, 

metodologicamente compõe-se como estudo por meio de análise fílmica do 

movimento de câmera, bem como leitura e interpretação de texto sobretudo 

à luz de Bazin (1991) para a análise pretendida. Nesse sentido, Blow-up nos 

conduz a perspectivas distintas de exibição da realidade encenada enquanto 

enredo, a saber: a pintura como imagem criativa, a fotografia enquanto 

instrumento de captação dos possíveis reais, a interpretação mímica que 

parodia, simboliza e sintetiza a história, e finalmente o cinema como a 

linguagem que confere movimento, tempo e sentido à narrativa do filme. 

Assim, na conexão das problematizações trazidas pelo filme relativas às artes 

criam-se possibilidades diversas que articulam e expandem o campo de 

filmagem, os caminhos e as interpretações da história representada.   

Palavras-chave: Blow-up, câmera, câmera de filmagem 

 

As duas câmeras 

Blow-up, ao estilo de Antonioni exprime um vazio das coisas em geral, 

dos lugares e das paisagens. Mas um vazio potencialmente vivificável. Sua 

filmagem deixa um ínterim de acontecimento iminente mesmo que o roteiro 

não faça nenhum apelo premeditado para que situações venham à tona. Há 

essa tensão cúmplice entre roteiro e câmera em que um está a enfatizar o 

outro sem que necessariamente haja enredo para inter-relacioná-los. Uma 

possibilidade à espreita observa e pode intercorrer a qualquer momento 

para modificar o rumo da história representada. 

Um campo gramado de parque mostrado por uma câmera ao alto 

marca o início e o final da trajetória do filme. No começo nada havia ali senão 

os letreiros dos créditos iniciais. Ao final, Thomas (interpretado por David 

Hemmings): isolado, confuso e deslocado para um mundo novo (em 
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paridade ao espectador) se dissolve na imagem como um anônimo visto do 

alto. E o mesmo verde vazio do gramado inicial retorna. É como se a câmera, 

tendo saído dali para um passeio natural pela trajetória de Thomas, 

retornasse à sua origem tendo apresentado ao público os aspectos mais 

intrigantes daquela história. Curiosa e brincalhona, ela mostra um Thomas 

aficionado por outra câmera, a qual ele maneja fotograficamente. Ao tempo 

que esta câmera, em determinado momento, embaralha a compreensão de 

Thomas e seu entorno com as complicações da realidade tal como se 

presume ela ser, a câmera do filme traz a mesma interrogação do 

protagonista ao espectador de Blow-up. 

Em comum, a câmera de filmagem e a câmera de Thomas trazem a 

possibilidade do enredo. É uma questão de escolha cognitiva. Foi possível ao 

fotógrafo enxergar além do natural e descobrir por meio do olhar técnico de 

seu obturador uma história criminal. Registrada em linhas, contornos, 

borrões e manchas, à medida que se aproximava em edição, mais se 

elucidava uma cena não captada pela filmagem. Porém, à proporção que 

ficava ainda mais próxima e nítida a figuração da imagem, dúvidas 

sobrevinham ao entendimento de Thomas. O contexto, portanto, requeria 

uma justa medida que se encaixaria na lógica ocular para confirmar um fato 

indutivamente. Pois, chegado ao limite da ampliação, não mais se poderia 

atestar a certeza, visto que faltavam as relações ambientais para a solução 

da cena. Por sua vez, a câmera de filmagem nos coloca numa posição 

parecida com a de Thomas: ela passeia, gira pelos personagens, filma-os 

tanto de frente quanto de costas, documenta Thomas como uma figura 

exótica. Ao mesmo tempo, ela brinca, se esconde, dá pistas de longe (como 

o duvidoso espião do restaurante ou a mulher do parque que se dissolve 

entre os transeuntes), traz novos elementos por diversos ângulos, como o 

luminoso do parque que ora brilha, ora não. Ela, também, faz as vezes dos 

olhos de Thomas que, quando está guiando seu conversível, tem o 

acompanhamento da filmagem como em road movie. Objetivamente, 

transmite-nos o vazio dos espaços povoados ou da natureza, suas vibrações 

e efemeridades, no acompanhamento de Thomas e seus rastros. Igualmente 

à câmera fotográfica, ela dá azo à teoria do assassinato. Quando o 

protagonista revela as fotos, no silêncio de prender o fôlego, ela se esconde 

atrás das já reveladas, como se dali algo fosse brotar a qualquer momento. 

Seja da parede onde se encontra nesse plano como espiã, ou da própria 

imagem filmada – a qual gera outra imagem, a fotográfica, dando-lhe um 

extracampo a ser aproveitado em desdobramentos. Nesse jogo, percebemos 

que o menos importante é a revelação. No congelamento da imagem 

fotográfica ou na sucessão da linguagem cinematográfica o entendimento é 
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uma concepção idiossincrática que alivia ou se encaixa ao gosto do 

espectador. Os muitos reais possíveis em meio ao real. 

A câmera de filmagem fez o acompanhamento de sua semelhante 

fotográfica e, assim, entremearam o personagem Thomas de modo a 

conceberem um enredo que conta sobre ele e ambas. A grande 

problematização do filme é mais do que um clímax ou quadros dramáticos. 

Trata-se da hipótese e da indeterminação imagética – é verdadeiramente um 

movimento de angústia inquietante na busca por referências e sentido. Isso 

Antonioni fez pela mescla operacional da cinematografia com a fotografia. A 

máquina fotográfica registrou e condensou suas capturas para oportuna 

revelação de cada uma delas. Na sequência em que Thomas a faz, mostra-se 

exatamente o que ele captou nos disparos congelantes e algo a mais não 

percebido nem por ele, nem pelo filme narrado. Desse modo, a câmera do 

filme vem a esmiuçar o processo para significá-lo em insegurança e 

irresolução. Atribui-lhe um enredo que põe em confronto indivíduo, imagem 

e fato. Nas tomadas às costas de Thomas, por trás das fotografias ou nos 

closes repentinos para as descobertas do personagem nas fotos que sacou, 

a câmera não pretendeu corrigir ou desmistificar a imagem fotográfica, pelo 

contrário, deu-lhe continuidade e enlace ao desenvolvimento cognitivo do 

enredo da maneira como Thomas vinha a avançar. No final das contas, o 

movimento da câmera foi o responsável pela criação de uma atmosfera 

minuciosa e mental coerente ao suspense em que se adentrou/criou. O 

movimento dos fotogramas cria a história do filme, e ela versa sobre 

imagens. Por sua vez, estas expandem o enredo e as possibilidades do filme 

numa relação de retroalimentação e de mútua significação. Sinteticamente, 

a filmagem metaforiza com o uso da representação da atividade fotográfica 

de modo a estabelecer uma reflexão meta-cinematográfica que, ao mesmo 

tempo, converte-se numa discussão sobre as próprias expressões artísticas 

relatadas na história de Blow-up. 

 

Criação e dissolução 

Os personagens do filme têm origem indefinida e destino insondável. 

A câmera os apresenta tendo-os encontrado já em movimento, vindos de 

uma direção não sabida, ou então fixados, mas sem qualquer introdução. 

Thomas é o fotógrafo imiscuído no albergue e sai em fila junto aos demais 

frequentadores – este é o primeiro encontro com o personagem localizado 

entre os demais figurantes. O pintor Bill (interpretado por John Castle), que 

estava em pé e parado, surge de repente como um suposto vizinho que se 

manifesta no plano de fundo ao descanso de Thomas. Sua presumível 

esposa (interpretada pela atriz Sarah Miles) vem em passos velozes para se 
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encontrar com o exausto Thomas na cadeira. Mas de onde ela veio não se 

sabe – de um cômodo não mostrado entre as casas do fotógrafo e do vizinho 

artista. A câmera não distingue o espaço de cada um, trabalha com a mescla 

dos ambientes. Assim, não se sabe também onde começa a casa de Thomas 

e depois a de Bill, bem como não se diferencia em plano aberto onde começa 

sua casa e onde termina seu estúdio (aparentemente contíguos). Este 

mesmo é um labirinto com muitos desvãos, gabinetes e cenários diversos. 

Antonioni cria um mundo inteiro em espaços herméticos e os preenche de 

suspense com seus movimentos angulares de câmera. Muitas vezes, o 

mesmo estúdio é apresentado em ângulos tão diferentes que parece outro 

lugar, tal qual um cômodo novo do local de trabalho do protagonista.  

Os clowns, personagens que parodiam e sintetizam a ideia da trama, 

vêm ao acaso na velocidade de um carro. Sua origem, e o que querem com 

sua performance igualmente fica em aberto – simplesmente estão ali, 

escolhidos pela filmagem. Ron (interpretado por Peter Bowles), o amigo e 

provável editor de Thomas, sem qualquer prenúncio aparece pela primeira 

vez almoçando num restaurante. O mesmo se pode considerar sobre as duas 

modelos que aparecem do nada e insistem em ser fotografadas por Thomas. 

Tudo, de repente, está ali a dar as caras para a câmera ou então alcançados 

por ela. E o que dizer do casal fotografado no parque? Nada mais misterioso 

e impreciso, sobretudo com relação à mulher (interpretada por Vanessa 

Redgrave). Inicialmente, a câmera, nas vezes do olhar de Thomas, flagra-os 

subindo uma pequena colina e assim atraem-no. Após as fotos e o 

desenrolar dramático entre o fotógrafo e a mulher, seu amante já havia 

desaparecido da cena e ela corre para o fundo do campo para sumir no 

horizonte. Posteriormente, surge às pressas na porta de Thomas e não se 

sabe como ela conseguiu chegar até ali de surpresa quando apenas Thomas 

era foco central da imagem – e a mulher praticamente invade a cena com o 

quase desaviso da filmagem. Desse modo, os personagens de Blow-up são 

criaturas de surgimento autóctone em meio ao todo ou à multidão, 

personagens fantásticos vindos para o desempenho da câmera.  

Semelhantemente ao surgimento, seus fins na trama são puro 

desvanecimento, sem maiores pistas ou indicação de continuidade. A 

câmera os acompanha até certo ponto quando saem de cena ou se 

dissolvem. É o que ocorre literalmente com Thomas; num único golpe mágico 

ele some no gramado visto pela câmera alta, a mesma do início do filme. Os 

clowns, que há pouco dividiram com ele a cena, ficam onde estavam, 

aparentemente jogando a partida imaginária de tênis, ou seja, permanecem 

na fantasia condizente. A esposa de Thomas sai de cena ao deixar o estúdio 

quando dialogava com o marido sobre a existência ou não do flagrante 
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fotográfico do assassinato. Momento esse que confunde ainda mais a 

compreensão das relações do filme, ou mostra como elas são 

arbitrariamente deduzidas pela compreensão espectadora. Pois há dúvidas 

se ela é mesmo a esposa, e se o amante com quem estava era ou não o 

vizinho pintor. Ao final de sua aparição, ela mira o olhar ao marido e desce 

as escadas. A câmera fixa permanece no ambiente e vai com Thomas. Bill, 

presumivelmente, teve apenas sua única aparição no filme quando do 

diálogo sobre os quadros, e dali saiu para não voltar mais. Ron, que fora 

encontrado numa reunião festiva noturna, termina sua trajetória também ao 

sair de cena ao fundo, de costas, com a câmera fixa, após convidar Thomas 

para a diversão em vez de insistir com as fotos e o fato do crime. As duas 

modelos que imploram um ensaio, por sua vez, são expulsas por Thomas 

após ele se divertir com elas no estúdio, e se vão sem deixar pistas. 

Finalmente, o caso mais intrigante, a mulher do parque tem três 

desaparecimentos descoordenados dentro do enredo: o primeiro, a já 

mencionada saída ás pressas do parque, depois, após a cena com Thomas 

no estúdio, quando vai embora deixando nome e número de telefone falsos; 

por fim, uma rápida aparição e desaparição em meio aos transeuntes na rua 

na noite em que Thomas decide desvendar todo o mistério – ela também se 

dissolve magicamente quando flagrada pelo olhar de Thomas. 

Desse modo, os personagens são amostras ou pontos que ligam uma 

narrativa própria de Thomas que é o campo de força do filme. Tal narrativa 

é um acontecimento indutivo que vai aos passos do protagonista e suas 

decisões; assim, não há explicações ou introduções que impliquem na 

necessidade ou não de tais personagens. Suas aparições, com exceção da 

dos clowns, são como um efeito da trajetória de Thomas. Quando surgidos, 

têm seu comportamento estudado momentaneamente pela câmera, que 

gira, volta e busca novos ângulos que o ponham em evidência ou interação 

com o fotógrafo. E, por acaso, determinam a trilha de Thomas em sua busca 

que também é uma hipótese incerta. Nada se mostra óbvio no filme. Mas 

sim pode ser montado e coordenado em diferentes configurações, em 

consonância aos possíveis da fotografia e do cinema. 
 

Os fragmentos da comunicação 

As cenas de Blow-up são conduzidas como se fossem seletivamente 

achadas em meio ao cotidiano comum e encaminhadas pelo personagem 

Thomas. A câmera o documenta enquanto indivíduo londrino com suas 

paixões, ousadias e paradoxos. Dele nada se sabe a não ser o que o próprio 

percurso seguido apresenta. Sem preâmbulos ou introduções, somos 

carregados ao sabor dos impulsos do protagonista à história indireta do 
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filme. Ela acontece por acaso, é resultado do caminhar de Thomas e sua 

força-motriz. Ele é o fato central, os eventos são reverberações de sua 

vivência e personalidade. Assim, não há lógica condutora para o 

conhecimento de um enredo e as relações que o constroem, mas sim uma 

câmera de filmagem que acompanha e presume; que perscruta e cria. 

É uma colecionadora de durações e fragmentos. No percurso pelo qual 

se dirige à companhia de Thomas, ela se permite intervenções repentinas e 

rumos diversificados. Por esse motivo, as imagens do enredo de Blow-up são 

providas de uma quase aleatoriedade que as concebe tal como uma projeção 

mental a ser montada, a exemplo da arte que as origina. Poucas de suas 

cenas têm sentido numa trama, de modo que qualquer colocação ou 

interrupção (por exemplo as modelos que imploram por um sessão 

fotográfica) tem o mesmo valor que os conflitos e tensões que desenvolvem 

o filme. Nessa formação, percebemos ser mais plausível a montagem 

dedutiva do espectador acerca da história assistida, que a indução 

fragmentário-narrativa que a câmera nos traz. Logo, as imagens não se 

encaixam enquanto um desenrolar que ruma para um final a ser imaginado; 

cada cena traz uma carga de possibilidade existencial em meio ao vazio dos 

amplos espaços externos ou dos labirínticos internos, todavia sem se 

preencherem mutuamente enquanto narrativa unívoca, de maneira a muitas 

vezes surpreender na cena subsequente. Vale mais a dedução do espectador 

para a montagem do quebra-cabeças do filme a partir das pistas da 

filmagem. Ela nos fornece mensagens visuais de múltiplos sentidos e 

vinculações, mas que não encontram completude de ligação entre si. Há 

sempre uma ideia no ar que as cenas de Blow-up não mostrarão em ampla 

delineação, em que faltará o vestígio determinante. 

Da mesma forma que isso se dá num percurso quase aleatório que se 

imiscui cada vez mais no universo particular de Thomas para mostrar suas 

complexidades, as deduções a partir do roteiro também se figuram por meio 

dos diálogos entre os personagens. Em planos móveis ao longo das 

conversações, a câmera dá o mesmo tom das lacunas que ficam do discurso, 

trazendo uma oscilação e um efeito de desencaixe. Em três momentos 

essenciais da película podemos notar tais exemplos. Primeiramente, o 

diálogo entre Thomas e a mulher interpretada por Redgrave no estúdio: 

nada se sabe a respeito dela, nem mesmo seu nome e o que fazia no parque 

à hora da fotografia. A considerar que nem mesmo Thomas é apresentado 

nominalmente ao longo do filme. Só o conhecemos pela informação de ficha 

técnica. Nessa cena, a tensão e a gestação de algo repentino a ocorrer 

conduzem as ações. O diálogo apenas toca em pontos parciais e 

considerações lúdicas daquele momento. Não se expande mais nenhum 
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conhecimento acerca dos personagens e das situações anteriores. Assim, a 

câmera permanece em tomadas e ângulos distintos em consonância ao grau 

dialógico incerto e peculiar – a visualidade importa mais enquanto efeito do 

que o desenho textual do enredo. 

Em outro momento, o encontro do fotógrafo com sua esposa no 

estúdio exibe falas sem respostas completas. Não se confirma quem é o 

amante dela e nem mesmo se é casada com Thomas. Igualmente, põe-se em 

dúvida se Thomas de fato viu o crime (porquanto apenas o fotografou). A 

esposa (Sarah Miles) considera a imagem da revelação fotográfica tão 

subjetiva quanto os quadros de Bill. Mais uma vez não temos informações 

suficientes para entender biograficamente os personagens. A câmera, nessa 

cena, exibe uma distância física e visual entre ambos, cada qual em seu 

mundo com seus segredos, um não adentra ao universo do outro – a 

filmagem faz mais uma vez eco com o diálogo. 

Por fim, a cena com Ron na festa em que Thomas o encontrou em meio 

à noite, quando mais uma vez é posta em dúvida a observação e registro de 

Thomas. A câmera, para flagrar o desencontro de concepções entre os 

amigos, busca filmá-los frontalmente em primeiro plano ou em close 

próximo, a separar um do outro. Há o acompanhamento das incertezas dos 

personagens, e a história se dissolve um pouco mais de seu centro 

problemático e se encaminha para mais um interlúdio narrativo. 

Esses exemplos definem o quão aleatória e dedutivamente é 

constituída a história do filme. Não há informações completas, sequer nomes 

e funções verbalmente dados. Assiste-se a uma condução visual com 

excertos de falas que permitem ao espectador formular uma ideia de enredo 

que, aos poucos, desfragmenta-se em seu próprio ceticismo para não deixar 

dúvidas da linguagem artística cinematográfica e sua ilusão fundamental. 
 

Pintura, fotografia e cinema 

Há quatro perspectivas de arte em Blow-up. Não apenas isso, mas uma 

interlocução entre pintura, fotografia e cinema. A quarta perspectiva, a da 

interpretação/atuação, será discutida no próximo tópico. O ponto de partida 

é obviamente o cinema, pelo lado da projeção ao espectador. No entanto, só 

se vai perceber a importância do regime de transições e expressões entre 

elas à medida que pintura e fotografia começam a problematizar o enredo 

até que afetam o cinema, e então este se revela com o mesmo 

impressionismo das outras.  

A câmera do filme desde o início acompanha Thomas após tê-lo 

encontrado na fila de saída do albergue. Em seguida, vai com ele ao seu 

estúdio onde se tem a utilização da máquina fotográfica e a primeira 
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abordagem sobre a fotografia: trata-se de uma demonstração performática 

junto à modelo Veruschka em que há uma alusão erótica na atividade de 

fotografar em poses. Thomas é um controlador e formador de imagens. Ele 

provoca sensações na modelo enquanto a fotografa. Quer que tudo saia 

conforme seu gosto preconiza. Sua intenção é puramente comercial, o que 

demanda um convencimento forjado por parte da fotografada. E Thomas 

demonstra domínio da situação, o que se repetirá em outras cenas adiante 

em mais fotos de estúdio. Nesses momentos, a câmera do filme documenta 

e expõe a natureza profissional controladora e tragicômica de Thomas. Tudo 

porque o fotógrafo objetifica suas modelos, mas delas obtém menos do que 

gostaria, resultando em sua insatisfação. Desse modo, ele expressa seu 

descontentamento em forma de tirania, mas não escapa da caricatura da 

frustração pueril e impotente. Ele não se realiza na sua produção incubada 

mesmo que conduza monocraticamente o processo. Por isso, sai ao mundo 

externo para tomar imagens casuais sem qualquer intervenção. 

Adiante, o encontro com Bill resume o primeiro paralelo artístico 

traçado pelo filme. O pintor trabalha sem nunca saber o objetivo imagético 

e pouco compreende de suas obras até que descubra algo verossímil 

delineado por acaso. Menciona ser esse um tipo de trabalho investigativo, tal 

como o de detetive num crime. Thomas, aspirante a artista fotográfico, fica 

impressionado e tenta comprar alguma obra, porém Bill nega-lhe a venda.  

Contudo, mais à frente, após todo o frenesi fotográfico do 

protagonista, temos o momento da revelação das fotos tiradas no parque. 

Ocorre nesse processo algo muito parecido com a criação plástica descrita 

por Bill. A fotografia, então, começa a revelar o que antes era invisível. Bastou 

Thomas ampliar algumas cenas e observá-las bem com o zoom da lupa, que 

surge um homem armado entre os arbustos pronto para atirar contra 

alguém do casal. Dado o interesse e desespero da mulher em procurá-lo 

para obter os negativos, Thomas faz menção de presumir ser uma 

conspiração para matar o amante da cena. E o fotógrafo vai descobrir por 

meio das fotos que houve o assassinato e ali estava o cadáver, delineado em 

manchas e borrões na fotografia. Logo, a observação daquela situação não 

feita diretamente pelos olhos de Thomas, e sim pela intermediação da 

câmera fotográfica, não lhe permitiu compreender através de seu 

entendimento espontâneo e intuitivo o que havia ocorrido naquele parque. 

Contudo, a câmera fotográfica o salvou de sua limitação e lhe trouxe a 

impressão que ele buscava talvez previamente (como ecos da fala de Bill). 

Nesse ponto, Thomas se viu refém da imagem fotográfica em oposição ao 

que costumava praticar em suas fotos de estúdio – a fotografia brincou e 

deixou Thomas confuso, atiçando-o em sua obsessão. 



 

257 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Esses dois eventos aproximam expressiva e formalmente pintura e 

fotografia. Ambas se assemelham quanto à capacidade de obter 

representações subjetivas e concebidas pelo artista. Ainda que a fotografia 

seja uma captura direta em que se congela o objeto ou a cena fotografada 

sem a intervenção criadora direta do artista, sua micro materialidade não se 

distingue tanto da pintura – ambas têm pontos, traços e linhas que, de perto, 

não produzem sentido e ligações, mas, no todo, dão a forma representada. 

É preciso haver um afastamento para que se identifique algo assemelhado 

em forma ao real. Assim, o artista plástico que produz uma imagem de 

pintura preenche uma tela em branco com cores através de suas sensações 

e movimentos para depois compreender o todo de sua obra no estilo 

escolhido. Por sua vez, a fotografia também é uma obra grafada 

quimicamente e se constitui numa operação de transformação de materiais 

e correlação de pequenos grãos pontuados. Logo, possui suas partículas 

mínimas que compõem o retrato fotográfico. A diferença entre ambas é que, 

enquanto a pintura traz o retrato a partir da criação humana direta, a 

fotografia já é um produto de uma seleção do fotógrafo ao toque para 

disparar a câmera. E essa seleção apreendida faz parte do pensamento e do 

imaginário do fotógrafo, mesmo que recortada do instante real e objetivo. 

Portanto, não escapa do impressionismo subjacente à pintura, pois, ainda 

que os traços não sejam seus, o dispositivo foi utilizado por seu intermédio 

para selecionar um momento. Uma cena que traz essa mediação dos micro 

pontos que aproximam as imagens pictóricas e fotográficas é a que Thomas 

flagra sua suposta esposa na cama com um amante, talvez Bill. A câmera faz 

as vezes dos olhos de Thomas que, ao espantar-se com a cena à sua vista, 

começa a procurar amparo em objetos (não se sabe se para fugir da visão ou 

se para utilizá-los como armas), até passar pelo chão da casa, que apresenta 

uma coloração abstrata, cheia de pontinhos coloridos em meio à 

predominância maior do cinza. Isso se deu após o desgastante exame das 

fotos que tanto o absorveu e terminou por completamente consumi-lo. O 

choque do fato à sua frente pareceu tão intenso em Thomas, que ele 

recorreu à semelhança originária das cores do chão com as obras artísticas 

para desfigurar aquele momento e talvez tentar compreendê-lo de outra 

forma. 

Não bastasse a mescla interpretativa das imagens pintadas e 

fotografadas, surge o terceiro elemento artístico que também demonstrará 

participar do mesmo dilema dos acima descritos: o cinema. O diretor 

Michelangelo Antonioni faz o espectador participar, com o mesmo estupor e 

embriaguez de Thomas, da sensação dúbia perante as cenas de Blow-up. A 

indefinição surge da imagem pictórica e se transfere à fotográfica para, 
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finalmente, extrapolar a tela fílmica e atingir em cheio a apreciação do filme. 

As três modalidades se conectam pela mesma relatividade visual que 

concebem, dependentes da recepção do devoto espectador. Assim, nessa 

miríade de possibilidades subjetivas o real se multiplica. A percepção é 

objeto fenomênico intencionado pelo sujeito. O compartilhamento, então, da 

experiência perceptiva é uma convenção coletiva e passa pela linguagem 

enquanto ferramenta da concepção do ente observado. Ao longo de Blow-up 

percebemos a angústia pessoal de Thomas por não lograr comunicar o crime 

que havia percebido, e quando o fazia parcialmente, era desacreditado ao 

ceticismo. Como não obteve aceitação interlocutora do fato, ainda que 

materialmente pudesse comprová-lo a um dado momento, a cena 

fotografada se dissolve tal como os personagens do filme – nada realmente 

prolonga sua existência na película de Antonioni. O efêmero toma conta em 

ser, em ato e em intelecção. A imagem cinematográfica de Blow-up é 

passageira e temporalmente delimitada. Desde a câmera a filmar, no início, 

o nada no amplo gramado verde, ao término com Thomas desaparecendo 

em plena imagem no mesmo lugar do início do filme, vê-se a trajetória total 

da história que não se explica em gênese e nem se prolonga aos labirintos 

imaginários em seu pós- desdobramento. Restam os espectros dos 

personagens e situações ocorridas e finalizadas, bem como os dilemas e 

paradoxos constituídos pelo fluxo cinematográfico temporário enquanto 

linguagem ficcional do real e seus muitos modos de ilusão.  
 

Os Clowns 

Trataremos agora da quarta expressão artística destacada em Blow-

up: a interpretação. Para isso, selecionamos os personagens que realmente 

a fazem enquanto representação no interior da representação. Os clowns são 

os personagens-acontecimento do filme. Inauguram-no com velocidade, 

energia e barulho. Eles se comportam contrariamente à ordem cotidiana das 

pessoas e trabalhadores comuns. Andam em euforia pelas ruas e calçadas 

sem se importar se causam ou não transtorno. Tudo não passa de um 

exercício de interpretação de papeis que vêm a calhar como objeção à 

normalidade civil e econômica estabelecida. Como já dito anteriormente, o 

surgimento dessas figuras não é explicado - simplesmente aparecem e 

parodiam as cenas fílmicas. Seu efeito é o mesmo de qualquer articulação da 

trama, ou seja, objetivamente nenhum. Mas como ela tem muito mais 

mergulhos psicológicos, perspectivas conceituais e reflexões do que 

construções factuais, o papel dos clowns é uma síntese artística das possíveis 

impressões que Blow-up possa ter causado no espectador. 
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A aparição inicial é uma “arruaça” pitoresca representada. A câmera é 

fixa ao retratá-los em ação. Seja no carro que conduzem ou nos espaços 

abertos externos por onde passam com seu barulho e abordagens, a câmera 

os destaca em plano aberto ou do chão dando-lhes campo para agir. De certa 

maneira, documenta-os, assim como faz com Thomas. E esse estilo nos faz 

deduzir um recorte de algo inusitado. E de fato o é, dada a composição civil 

e material urbana de Londres à época. O surgimento à força desde o começo 

do filme mostra o quão estranho são esses elementos naquela sociedade e 

tempo. Assim, podemos refletir sobre a antecipação dos movimentos que 

eclodiriam em 1968. Visto que, para além da intervenção artística e do tom 

humorístico de comportamento, sua atuação é ousada e nada convencional 

com os personagens transeuntes (inclusive Thomas). Há uma certa 

desproporção comportamental e pequenas sugestões contraventoras nos 

números desses artistas. É como se a arte já estivesse apontando para uma 

nova necessidade de expressão que supere o conformismo e a passividade 

pública. Nesse sentido, Antonioni utiliza seus personagens circenses na 

esfera pública no começo do filme para relatar o ambiente de filmagem em 

que a história vai se passar, sobretudo para substancializar as relações 

sociais de Thomas, apontando uma crítica ao modelo vigente. 

Os clowns retornam ao final do filme para arrematar sua atuação do 

início e sintetizar os acontecimentos anteriores. Nesse desfecho, mesmo que 

a intenção não tenha laços lógicos com as ocorrências anteriores, sua 

realização se dá no universo particular – é o percurso de Thomas a ser 

aludido. Na privacidade do acontecimento, os cômicos autodeclarados 

insinuam uma partida de tênis através de movimentos mímicos. As raquetes 

e bola estão invisíveis, no entanto, jogadores e plateia acompanham com 

interesse e fidelidade o jogo, com o olhar fixo na bola imaginária. Nessa 

plateia dos clowns, Thomas está presente por acaso, de canto, mas também 

se interessa pela partida. É a manhã seguinte à noite do desenlace da 

revelação das fotos e investigação criminal inglória. Ele se depara com o 

espetáculo por acaso, como que para se distrair e extrair algo da nova noção 

de realidade que o acaba de inundar. Já não mais utiliza seu maquinário 

fotográfico para registrar a cena, são suas retinas seu único meio de 

apreensão.  A câmera de filmagem acompanha o ziguezaguear da bola entre 

um jogador e outro dando credibilidade ao acontecimento. Esse movimento 

coloca o espectador dentro da mesma ilusão proposta pelos personagens. 

Inicialmente inerte ao jogo, Thomas acompanha com curiosidade os 

ilustres palhaços golpeando o ar e correndo pela quadra. Até o momento em 

que a bola extrapola o campo de jogo e vai parar no gramado bem atrás de 

Thomas. Instado pelos clowns a pegar o objeto do jogo, Thomas assente, 
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busca-o e o devolve à quadra, participando daquela ilusão. A câmera foca 

seu olhar fixo a observar de longe a brincadeira dos clowns e, nesse instante, 

os sons das batidas da raquete soam ao fundo da mudez sonora do filme.  

A significação pretendida com a cena final engloba todo o enredo que 

encontrou esse desfecho. Como se a credibilidade dada pela câmera à 

partida também conclame a participação do espectador na ilusão criada. 

Dessa maneira, a arte cinematográfica então reproduzida expõe a condição 

do pacto ficcional e se desquita de qualquer pretensão de alcançar o real. 

Igual à pintura e fotografia, a expressão artística cinematográfica se 

fundamenta na imaginação e concepção subjetiva de seu realizador. É ele 

que dá forma e materialidade ao conteúdo formulado por seu espírito 

criador. Logo, a tensão gerada pelo mistério do crime não tem fechamento, 

uma vez que a própria desconexão dos elementos que sustentam a trama e 

fazem do desenlace uma atividade intuitiva do espectador é gerada pelo 

processo de invenção de Antonioni. Sendo o cinema uma arte, pode no 

máximo representar enquanto cópia ou duplo, mas não ser e intervir no real 

de modo a moralizá-lo, esmiuçá-lo a fim de entregar mais do que se possa 

ver. Não é uma ciência, mas sim uma forma de conjectura que dá ao 

espectador a escolha, a primazia de criar e significar o enredo do jeito que 

lhe faça sentido. 

Portanto, os clowns são os personagens exógenos que vêm ao filme 

para delineá-lo como arte e consciência. De um lado, liga-o ao mundo real e 

seu tempo enquanto acontecimento histórico, e, de outro, demonstram o 

caráter alegórico da realização cinematográfica no qual a crença nos eventos 

exibidos passa pela compreensão da obra e suas relações significantes.  
 

À luz de Bazin 

Podemos estabelecer correlações importantes entre Blow-up e o 

célebre artigo de André Bazin intitulado “A ontologia da imagem fotográfica” 

escrito em 1945. Nessa publicação, Bazin destaca o surgimento da fotografia 

como arte que, mais próxima possível do realismo, capaz de eternizar as 

imagens impressas direta e objetivamente, liberou a pintura dessa 

incumbência de salvar a aparência, com o máximo de fidelidade, da 

aniquilação pelo tempo. A fotografia, como técnica de re-presentação da 

realidade, ou seja, que torna um instante presente de maneira perene em 

impressão imagética por meio de luz e uma placa sensível, toma o lugar da 

pintura como arte expressiva da concepção de uma cópia do real. Não 

importa se em boa ou má impressão, não se duvida da credibilidade do que 

fora retratado através da técnica e da presença fotográfica. Por sua vez, a 

pintura, ao longo da História, significava também um amparo psicológico 



 

261 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

contra a força extintora do tempo sobre a materialidade das coisas, quando 

a imagem ocupava, pela presença espiritual do aparente, a lacuna da 

ausência, de modo que sua busca enquanto arte era salvar o ser efêmero 

pela aparência. No entanto, com o surgimento da fotografia, muito mais 

eficaz na apreensão e congelamento do real, a pintura não mais se 

preocupou em tender a retratar com o máximo de semelhança o modelo 

escolhido, mas sim rumou para outras preocupações restritas à qualidade 

estética e simbólica. 

O que assistimos na película de Antonioni é, em grande medida, uma 

reflexão sobre a objetividade das imagens da pintura e da fotografia. Temos 

dois personagens centrais nesse tema: Thomas e Bill. Podemos intuir que 

boa parte do desdobramento da história de Blow-up tem como origem as 

impressões que o encontro com Bill, o vizinho o pintor, causou em Thomas. 

Pois aquele produz quadros desapegados da retratação semelhante ao real, 

segue seus impulsos criativos, e então, de repente, percebe alguma 

verossimilhança delineada e quase involuntária. O fotógrafo, por sua vez, é 

um artista de ocasião. Sua obra já é dotada de um realismo óbvio mediado 

pelo automatismo da máquina, pelo oportunismo do disparo e também, 

como o diz Bazin (1991, p.22), pela pedagogia do fenômeno. Ele, contudo, 

sabe do poder de credibilidade de sua arte. A fotografia exerce uma atração 

quase inquestionável sobre a veracidade da imagem captada. E Thomas é 

um profissional que, comercialmente, tenta extrair o limite dessa 

representação tornando o momento objetivo em cena a ser consumida. 

Apesar disso, seu projeto paralelo à profissão maquinal é a criação artística 

de conceitos por meio de imagens em que esboça sua visão sobre o real às 

externas, solto e cru, livre das amarras e produção de estúdio. Ele se entrega 

inteiramente a esse dom concedido por seu instrumento de trabalho e nele 

crê incondicionalmente pela capacidade de dar a mais confiável cópia sobre 

o real aparente. Aí, contudo, reside uma contradição dos dois exercícios de 

Thomas: se, por um lado, a fotografia exposta livremente ao fluxo do real 

cotidiano é capaz de absorvê-lo em convicta realidade impressa, por outro, a 

fotografia produzida e cultivada em seu estúdio traz uma imagem forjada, 

criada para vender, cujas bordas não escapam da superficialidade efêmera 

e dirigida, portanto, distante do real enquanto fluxo em estado bruto, mas 

aproximada do realismo enquanto expressão forçada pelos profissionais 

fotógrafo e modelo. Nesse novelo, Thomas declara querer se livrar do 

supérfluo em nome da arte. Mas então, vê-se preso em seu próprio conflito 

entre obrigação e aspiração. E essa contradição rege sua atividade 

fotográfica produzindo os resultados no filme. 
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Thomas, embora pareça entender o seu instrumento de trabalho tal 

qual ao que Bazin (1991, p.22) o diferencia da pintura, a saber, sua 

objetividade essencial - em que não há a intervenção criadora do indivíduo 

entre o objeto e sua representação - ao revelar as fotos tiradas no parque, 

cai numa obsessão pessoal de esquadrinhamento e revelação para além do 

exprimido imageticamente.  Pois Bill menciona, na explicação de uma de 

suas obras a Thomas, que a descoberta de algum traço de realismo em suas 

telas pintadas se dá por acaso, através de uma investigação visual em meio 

à abstração. E esse método detetivesco é o aplicado pelo fotógrafo para 

desvendar as cenas retratadas em sequência do encontro dos amantes no 

parque londrino quase vazio. Como a imagem não é obra feita pelas mãos 

do fotógrafo, mas sim produto de sua escolha, e sua arte é resultado de um 

procedimento técnico, há essa ausência criadora do artista e a naturalidade 

do objeto que se oferece à visualidade enquanto fenômeno, tal como o 

enfatiza Bazin (1991, p.22). Mesmo assim, Thomas tenta extrair ao máximo 

daquela cena que retratou os pormenores da imagem. Semelhantemente ao 

procedimento de Bill, não controlando o resultado total. Logo, percebemos 

uma aproximação entre pintura e fotografia quanto aos modos de 

interpretação de suas imagens. Mas, diferente do afastamento proposto por 

Bazin (1991, p.22) em que a pintura se livra da necessidade da semelhança 

objetiva a partir do surgimento da fotografia. Ou seja, no filme, a pintura 

conserva essa função que dá liberdade ao artista e permite desfrutar pela 

imaginação as formas diversas nas cores, mas, por sua vez, a fotografia 

aprisiona-o nessa obstinação hiper-realista de querer desvendar 

minuciosamente a imagem capturada. 

 Contrariamente ao seu trabalho em estúdio onde dirige tudo, e sem 

dispor da intervenção estilística sobre o objeto representado, o fotógrafo é 

refém do arranjo natural das coisas no mundo externo. Ele resolve esse 

conflito artístico cuja referência é a pintura e seu ideal estético representado 

pelo personagem Bill através dos flagrantes mais realistas e naturais 

possíveis. Do que podemos observar de relance ao longo do filme, nos 

poucos segundo em que aparecem os retratos que Thomas fez no albergue 

durante a noite, veem-se fotos com expressões faciais sofridas e ambientes 

desmazelados com pessoas expostas. Nessa toada realista, e também de 

acordo com a linha adotada por Bazin (1991, p.22), a fotografia aparece com 

esse potencial mágico de arrebatar a credibilidade. Por isso, o protagonista 

é um obcecado por suas lentes objetivas carregando-a por toda parte. A foto 

capturada em meio ao movimento, de maneira praticamente clandestina, é 

o que confere o valor estético ao seu plano artístico – o real indomesticável.  



 

263 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Mas se a fotografia embalsama o momento sacado à sua corrupção, 

por mais reveladora ou impactante que seja, ainda lhe falta a duração que é 

a chave para a compreensão integral de uma imagem. A imagem paralisada 

entrega uma possibilidade de entendimento de uma parte do real retirada 

ao fluxo. Contudo, no caso de Thomas, a solução para a cena do parque 

escapa à lógica da observação e das relações estabelecidas na sequência dos 

instantes. Pois, como a imagem carece de solução para a dúvida angustiante 

do fotógrafo, a única alternativa que lhe resta é comparecer ao local do 

evento para atestar sua veracidade. A partir daí outras situações vêm à tona, 

as quais confundem ainda mais a compreensão do protagonista bem como 

do público espectador – o real já não tem nenhuma consistência, na aparição 

e desaparição, entre haver existido ou não. Nesse resumo, podemos 

perceber um retorno ao debate entre pintura entre fotografia, mas então 

com uma nova modalidade artística a entremear a reflexão sobre a ontologia 

de imagens que o filme parece encaminhar: o cinema. É através do tempo, 

das consequências que advém dos eventos surgidos no enredo, que se dá a 

resolução ou não resolução da narrativa visual de Blow-up. A imagem 

embalsamada não foi suficiente para que Thomas pudesse finalizar sua 

investigação. Por isso, sai de seu estúdio para buscar respostas. Essa 

movimentação confere a duração que extrapola a imagem fotográfica e sua 

paralisia. Ou seja, o cinema elabora uma linguagem com as sequências que 

redimensionam e ressignificam as imagens fotográficas centrais da história 

de Blow-up. É a narrativa cinematográfica que se sobrepõe e dá sentido 

interpretativo às fotografias do parque. Ademais, é o que concebe a sua 

existência enquanto objeto da trama.  

Nesse jogo, Antonioni nos exibe a fotografia, célula básica de sua arte, 

problematizando-a no campo em que ele atua. De modo a mostrá-la tão 

correlata quanto independente da criação cinematográfica, podendo ser 

objeto cênico, personagem, tema, elemento de ampliação e articulação da 

própria história. Sobrepõe-na cinematograficamente ao tempo em que a 

mete em relevo para transformar sua linguagem pelo enredo. Tal como se 

um pintor articulasse pelas linhas e pelas cores ocultas uma nova coloração 

e outras formas para a mesma tela, Antonioni cria uma história em meio a 

um filme, concebe uma narrativa por meio da problematização da essência 

celular do cinema quando a contemplação da duração visual conduzia à pura 

percepção de um cotidiano prosaico. Em suma, constrói uma simbiose 

criativa entre fotografia e cinema. O diretor, portanto, aproxima-se muito da 

tela de seu personagem Bill, em que da estética subjetiva brota o contorno 

inesperado no interior da própria criação. Logo, a cinematografia de Blow-up 

repete o mesmo movimento da pintura através das capturas feitas por 
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Thomas no interior do filme, as quais são também seu campo espacial. E, a 

partir delas, cria novos caminhos possíveis e perspectivas diversas, de onde 

se articula uma linguagem renovada para a história representada, 

distorcendo-a e elevando-a a infinitas direções – uma criação derivada, 

necessariamente gestada para acontecer.   
 

Considerações finais 

Blow-up nos passa uma impressão de realidade dissolvente em razão 

de seus elementos instáveis ao longo da narrativa. Pois o filme, muito mais 

que um encadeamento lógico ou moral de uma trama, é um impulso sem 

começo nem fim. Acompanha-se a fundo a experiência cotidiana 

extraordinária de Thomas, entra-se nos caminhos e nas escolhas que ele faz 

- incomuns, surpreendentes ou delirantes -, tem-se o olhar externo desse 

personagem. Um quase filme mudo composto de ações que nos levam, junto 

ao seu protagonista, a percepções verdadeiras ou enganosas. Nada se 

declara em definitivo ao longo de seu desenrolar. Parece que se ensaia como 

produto já acabado, como algo único de uma trajetória que só acontece uma 

vez. Dentre tantas experiências possíveis a serem representadas, a que Blow-

up nos traz é algo que pode ou não se passar, com todas as suas 

complexidades, como música e seus arranjos, como algo que surge e 

transforma as coisas ao seu alcance, mas que se encerra possivelmente 

deixando mais reflexões que imagens a se pensar. Seus componentes 

fílmicos, como a filmagem, analisada neste artigo, conduzem paralelamente 

ao enredo as imprecisões e a transitoriedade expressas ao longo da história. 

Uma câmera que dura sua filmagem de acordo com as funções dos 

personagens que ela descobre e traz. Blow-up é tal como uma trama líquida 

que avança e se mostra ao espectador sem imposições dramáticas e morais. 

É um filme que se faz na inter-relação de seu roteiro, cinematografia e 

atuações, dos quais surgem problemas que vêm sem anúncio ou condução 

direcionada. Uma história que se se compõe de fora para dentro, seja através 

das situações e personagens que vão surgindo aos poucos sem prévia 

menção, e também pela câmera que promove uma filmagem casual saindo 

do gramado vazio e voltando ao final para o mesmo ponto.  

Há, enfim, uma ligação orgânica entre o conceito da filmagem 

executada na obra e as discussões e reflexões que ela traz. A 

problematização da realidade se faz tanto pelo tempo e movimentação da 

câmera quanto pelas comparações entre pintura, interpretação e fotografia 

que culminam no suspense em que se envolve Thomas. A técnica e o artifício 

abrangem a vida e a tornam consequência de suas possibilidades artísticas 
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dentro de uma outra arte: a cinematográfica. Portanto, entre todas as 

conjecturas de arte mostradas e os gêneros de trama apresentados em Blow-

up, desenvolve-se uma perspectiva de realidade enquanto insólito retrato 

cotidiano que coloca o espectador em torno da obra como participante de 

uma ilusão manifesta como arte, mas que redimensiona as noções básicas e 

óbvias da realidade a que se habituou.  
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O som diegético de Frederick Wiseman:  Uma análise 

audiovisual do filme High School (1968) 

 
Rakelly Calliari SCHACTH (USP)1 

 

Com base na ideia de que o desenvolvimento da captação sonora portátil e 

regravável teve papel fundamental no surgimento do cinema-direto 

documental, este trabalho procura investigar as estratégias para construção 

de narrativas não-ficcionais com uso exclusivo de sons diegéticos, 

dispensando comentários em voiceover ou trilhas extradiegéticas, como é o 

caso do filme High School (1968), de Frederick Wiseman, tomado aqui como 

objeto de estudo. Aliando a metodologia de análise audiovisual proposta por 

Michel Chion (1994) ao referencial teórico de autores como McWillians 

(1970), Nichols (1978) e Paggi (2011), conclui-se que, nesta obra, as 

estratégias autorais adotadas na relação som – imagem resultam na 

construção de uma narrativa poética cinematográfica sobre a educação 

institucionalizada e os conflitos culturais de uma época.  

 

Palavras-chaves: Cinema documentário, Análise audiovisual, Frederick 

Wiseman.  
 

Introdução 

As inovações tecnológicas em captação de som direto proporciona ao 

cinema uma mobilidade valiosa para a produção de narrativas não-ficcionais 

ao longo dos anos 1950-1960. O presente trabalho tem por objetivo 

compreender as consequências desse desenvolvimento, tomando como 

objeto de estudo a linguagem desenvolvida por um dos principais autores do 

cinema direto documental norte-americano, Frederick Wiseman. 

Fazendo uso da gravação magnética portátil, exponencialmente 

representada pelo gravador Nagra2, este realizador produz filmes a partir 

dos anos 1960, que são marcados pela atuação do autor sobre a captação de 

som e montagem, atividades que guardam assim estreita relação no 

conjunto de seus filmes. Ao enfocar uma de suas primeiras obras, o filme 

                                         
1 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais 

(PPGMPA), na ECA – USP, sob orientação do Prof. Dr. Eduardo Vicente. 
2 Diversos modelos deste gravador portátil foram lançados a partir de 1951, proporcionando 

mobilidade à captação de áudio no cinema e em outros meios. A contribuição da companhia 

do polonês Stefan Kudelski foi reconhecida pelo Oscar em 1978 e 1991. (Informações 

disponíveis em https://www.nagraaudio.com/history/, acesso em 27 de novembro de 2018.) 

https://www.nagraaudio.com/history/
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High School (Osti Inc., 1968) procuraremos investigar como se dá a construção 

de sentidos no campo sonoro e em sua relação com a imagem, ao passo em 

que o autor dispensa intervenções extradiegéticas, também denominadas 

comentários, sejam elas através da voz, música ou outros sons / efeitos 

especiais. 

A reflexão proposta será desenvolvida através da metodologia de 

análise audiovisual proposta por Michel Chion (1994), contando ainda com o 

amparo teórico de seu trabalho acerca do som e da voz no cinema (2004) e 

dos de outros autores que se ocuparam da discussão em torno do papel do 

narrador ou da voz-off nos meios audiovisuais, como Silvia Paggi (2001) e 

Rudolf Arnheim (2001), bem como uma revisão bibliográfica que contemplou 

trabalhos publicados sobre a obra de Wiseman (McWILLIANS, 1970; 

NICHOLS, 1978; FERREIRA, 2010; KELLER, 2012). 
 

O som no cinema-direto norte-americano  

A inquietação que motiva este trabalho tem como ponto de partida 

uma questão que emerge com força entre os anos 1950-60 no movimento 

do cinema direto, que é a concepção da figura do clássico narrador em voz 

off3 como um corpo estranho à linguagem audiovisual e o desejo de 

eliminação dos comentários extradiegéticos como parte de um projeto de 

emancipação do meio audiovisual cinematográfico.  

Embora esta seja uma postura que já havia sido ensaiada em épocas 

anteriores, é no movimento do cinema-direto que ela ganhará corpo, 

tornando-se uma das principais marcas da linguagem construída nesse 

período do cinema não-ficcional, de diferentes maneiras em cada país e 

entre realizadores, mas de maneira geral promovendo uma ruptura em 

relação ao modo predominante de se contar histórias no cinema até então. 

Dentre essas experiências, destaca-se neste artigo a escola norte-

americana, conhecida por uma postura de intervenção mínima nos 

processos de captação que leva Bill Nichols a classificá-la como um cinema 

observativo (2005, p.146), que busca a mínima interferência por parte dos 

realizadores sobre o ambiente registrado. Além da ausência de comentários 

em voiceover, lhe é característico o não-uso de legendas, reconstituições 

históricas, situações repetidas para a câmera e até de entrevistas. 

                                         
3 Utilizamos aqui este termo por entender ser uma denominação comum para a 

compreensão do objeto de que estamos tratando. Entretanto, trabalharemos com o 

conceito de voiceover estabelecidos por Chion, em que as vozes “off screen” são aquelas do 

extracampo diegético, enquanto que a figura do narrador clássico colocado aqui seria um 

elemento extradiegético, não localizado on screen ou off screen. (1994, p.69-73). 
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Nos Estados Unidos, a empreitada teve como núcleo principal a 

produtora Drew Associates, que chegou a produzir mais de 30 filmes entre 

1954 e 1963, tendo à frente o repórter fotográfico Robert Drew e o 

cinegrafista Richard Leacock, e as participações de Donn Pennebaker e Albert 

Maysles (DA-RIN, 2008, p.136). O grupo adotava o princípio do som 

sincrônico integralmente assumido, já que qualquer adição seria 

incompatível com a “realidade captada ao vivo”. 

Assim, as equipes pequenas buscavam por meio do mimetismo passar 

despercebidas pelo ambiente de captação e abrir mão de qualquer controle 

sobre a situação, o que resultou em uma estética “estilo grau zero”, como 

define Silvio Da-Rin. O autor observa que essa tentativa de objetivar e 

sacralizar o real visível é alvo de críticas pelo esvaziamento do sentido gerado 

quando se restringe à analogia visual, e que adiantava o que seria uma 

estética da teleologia:  

 
... câmera tremida, ruído ambiente misturados às vozes, iluminação 

irregular, imagem granulada, cortes bruscos – marcas de uma 

imagem que tenta ‘naturalizar-se’, ou seja, produzir uma sensação 

de natureza como garantia de verdade, logo, como forma de 

legitimação. (2008, p.145, 146). 

 

O posicionamento de Frederick Wiseman, no entanto, difere de um 

discurso de ausência de sentido, ou mesmo de neutralidade, ao passo em 

que ele explicita o trabalho de construção da narrativa elaborado desde a 

produção e captação, mas sobretudo no processo de montagem. Em sua 

obra iniciada na década de 1960, ele persegue os traços da cultura presentes 

nas instituições sociais (hospitais, escolas, policiamento e outros). Defende 

que a estrutura do filme é a teoria dos eventos, sobre o tema objeto do filme, 

construída na mesa de montagem – etapa que ele considera crucial para a 

definição da narrativa: 
 

A edição geralmente leva de quatro a seis meses; mas os últimos 

três meses são realmente, você sabe, sete dias por semana, 12 a 15 

horas por dia, porque eu gosto de trabalhar dessa maneira e 

porque você se envolve muito com o material. Você está realmente 

pensando o seu caminho através do material e você está 

começando a ver conexões e relacionamentos e desenvolvimento 
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de temas que você apenas meio que sentiu antes. (WISEMAN, apud 

McWILLIANS, 1970, p.23)4. 
 

Ao analisar o processo de montagem de Wiseman, Bill Nichols conclui 

que a linguagem de seus filmes é mais metafórica do que metonímica, ou 

seja, que ele prefere recursos poéticos à narrativas lineares (1978). Segue 

linha semelhante a análise de Carlos Melo Ferreira, que credita ao trabalho 

de montagem a musicalidade e poesia dos filmes, para além de seu caráter 

narrativo e dramático (2010, p.14). Já McWillians chama a atenção para o fato 

de que o espectador não deve se deixar levar pela aparência realista de 

cinema-verdade, esquecendo-se de que os filmes de Wiseman são 

interpretações de suas experiências (1970, p.25). 

Quanto a isso, o próprio realizador comenta que sua opção estética 

não tem por objetivo fingir uma neutralidade inexistente, mas sim permitir 

uma abertura na leitura por parte do espectador, inclusive no caso de High 

School, que analisaremos mais adiante. Ele atribui uma ambiguidade a filmes 

baseados em pessoas reais filmadas sem intermediação, como os seus, em 

que então a atitude do público variará de acordo com seus valores. 
 

Por exemplo, todas as cenas com o reitor de disciplina no ensino 

médio: se você acha que é a maneira de lidar com esses tipos de 

problemas com os alunos, você acha que o reitor de disciplina está 

fazendo um trabalho duro e difícil, que ele representa o tipo de 

valores que você deseja preservar. Se você não concorda com esse 

tipo de valores, você pensa diferente sobre o reitor da disciplina. 

Isso não quer dizer que o filme não tenha um ponto de vista - 

porque eu acho que o filme tem um ponto de vista muito definido - 

a reação de diferentes públicos será diferente tanto para o filme 

todo quanto para cenas específicas nele. (WISEMAN, apud 

McWILLIANS, 1970, p.20). 

 

Voltamos a lembrar que o desenvolvimento desse pensamento foi 

impulsionado em grande parte pela captação portátil direta do som, que 

abriu o extracampo e permitiu trazer para dentro do filme novos timbres, 

sotaques, ruídos e variações. Nas aspirações do cinema-direto, já não haveria 

lugar para uma figura-base das primeiras décadas do documentário 

cinematográfico: o narrador seria expulso (ao menos temporariamente) pelo 

                                         
4 Todas as citações feitas ao longo deste trabalho, de produções publicadas originalmente 

em outros idiomas, foram traduzidas pela autora. 
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som sincrônico. Como esta é também uma das opções estéticas do 

documentário objeto de análise neste artigo, consideramos pertinente traçar 

uma reflexão a respeito das questões implicadas nesta nova ausência 

deliberada. 
 

Voiceover em extinção 

Para jogar luz sobre essa questão, tragamos algumas contribuições 

conceituais sobre o papel do narrador no cinema e sobre as razões pelas 

quais ele entra em conflito com os propósitos do cinema-direto.  

Como afirma Michel Chion, o cinema não inventa o narrador; esta 

figura é uma herança de meios ancestrais: “Desde que o mundo é mundo, 

são as vozes que mostram as imagens”, comenta o autor (CHION, 2004, p.58). 

No caso do narrador clássico no cinema, a voz é transmissora de uma 

tradição escrita, da palavra programada: “O discurso textual é inseparável de 

um poder arcaico: o prazer puro e original de transformar o mundo através 

da linguagem, e de governar a criação de alguém nomeando-a”, descreve 

Chion (1994, p.193). Este poder incide igualmente sobre a cena audiovisual: 
 

A fala textual tem o poder de tornar visíveis as imagens que ele 

evoca através do som - isto é, de mudar a configuração, trazer um 

novo elemento, momento, lugar, ou personagens, à vontade. Se a 

fala textual pode controlar a narração de um filme, é claro que a 

cena audiovisual deixa de ser autônoma, e não resta qualquer 

noção que seja de continuidade espacial e temporal. As imagens e 

sons realistas estão à sua mercê. (CHION, 1994, p.173). 
  

Como demonstram Chion em relação à ficção, e Silvia Paggi (2011) com 

atenção ao filme documentário etnográfico, a presença do narrador foi uma 

convenção predominante desde o cinema silencioso, através do uso de 

cartões. Para Bill Nichols, a presença da “voz de Deus”, que não é assim 

chamada por mero acidente, tem por característica fornecer explicações 

determinísticas e causais nos filmes de não-ficção, endereçando seu 

comentário diretamente ao espectador (1978, p.21).  

Não se pode deixar de notar, entretanto, que pelo menos a partir da 

década de 1930 registra-se o desejo de determinados realizadores 

interessados em contestar o papel desse endereçamento direto e seu viés 

limitador das possibilidades de leitura por parte do espectador. Da escola 

britânica derivada do interesse de John Grierson pela vida cotidiana ao Kino-

Pravda de Dziga Vertov lembrado por Paggi (2011, p.03), não faltam exemplos 
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de autores que já desenvolviam um estilo cinematográfico realista baseado 

na autonomia de significação da montagem.  

Mas à sua frente havia ao menos duas grandes limitações para que 

esse intento se realizasse no campo sonoro: a primeira delas, técnica, e a 

segunda, conceitual. Com gravadores pesados, dificuldade de sincronização 

e a impossibilidade de reaproveitamento do suporte, mesmo o som diegético 

era predominantemente gravado / reconstituído em estúdio, onde se podia 

ter aparelhagem fixa, maior controle sobre a incidência de ruídos externos 

ou outras intercorrências, como erros de texto, o que no registro irreversível 

da película ou dos discos acarretava em altos custos.  

Sobre a questão conceitual, cabe comentar que, em 1938, Vertov 

alegava ter sido a utilização de som direto em 50% do filme Três Heroínas o 

motivo de desagrado do Comitê Cinematográfico e do engavetamento do 

filme pelo órgão, que preferiria a presença de um narrador nas obras 

(LABAKI, 2016 p.157). Em um livro publicado dois anos antes, Rudolf Arnheim 

comenta que o desejo expresso por outros autores, de construir narrativas 

sem intermediação, vem do entendimento predominante segundo o qual o 

narrador é um corpo estranho à ação dramática, uma “bengala” para 

roteiristas incapazes de contar histórias sem a utilização de tal recurso5, 

demonstrando ser este um debate não apenas técnico, mas estilístico. 
 

O exemplo do filme mudo também tem sido citado, e tem sido dito 

que assim como os subtítulos impressos eram um recurso não-

cinematográfico de emergência, utilizando o apoio de recursos 

literários onde a linguagem da tela era insuficiente, da mesma 

forma o narrador no rádio-drama é uma rachadura na forma, um 

pecado juvenil de uma arte que agora passa pelo mesmo estágio de 

desenvolvimento por que o filme mudo passava então. (2001, 

p.124, 125). 

 

Sem se ater ao caso da narração, mas no mesmo sentido do debate 

aqui colocado, ou seja, de que o cinema-direto deu vazão a ideias já 

previamente existentes, mas ainda inexequíveis no período histórico em que 

surgiram, Donald McWillians valoriza a inovação técnica que o cinema-direto 

representa, chegando assim a contestar a noção de que o movimento do 

                                         
5 Ressalvamos que Rudolf Arnheim expressa sua discordância a essa opinião. O que 

pretendemos demonstrar aqui é apenas que o debate já ocorria na esfera do rádio, na 

década de 1930. 
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“cinema-verdade”6 constitui uma nova filosofia, como reivindicam seus 

entusiastas (1970, p.18).  

Já Silvia Paggi analisa as modificações de linguagem, notadamente a 

presença do comentarista em voz-off em documentários etnográficos, 

também reconhecendo a relevância dos impactos causados pela tecnologia 

no desenvolvimento do cinema-direto:  
 

São inovações técnicas – o aparecimento da câmera de luz portátil 

de 16 mm, e suas sucessivas melhorias, combinado com aquelas do 

gravador magnético, incluindo o famoso Nagra - que determinaram 

não somente uma mudança no estilo de captação mas também, 

acima de tudo, a possibilidade de registrar diretamente no local das 

filmagens, o som de maneira sincrônica com as imagens. (2011, 

p.05).7 

 

Em sua pesquisa, que toma como objeto o filme Le Dama D´Ambara, 

do francês Jean Rouch, a autora conclui que o som direto é que teria 

conduzido, na corrente cinematográfica do cinema-direto, a uma “distância 

clara do uso da narração, ou mesmo do seu abandono. Além disso, qualquer 

recurso extradiegético com função de comentário também é deixado de 

lado, incluindo música de fundo”, observa (2011, p.05). Como ela afirma, a 

ruptura de estilo proporcionada pelo som direto foi uma resposta ao 

documentário clássico, que relegava ao som “do real” uma função de 

ambientação.  

A fim de compreender como se deu a construção de sentidos após 

esta ruptura na vertente norte-americana do cinema-direto é que nos 

propusemos a analisar um exemplo de obra documental construída 

                                         
6 Embora os termos sejam utilizados muitas vezes como sinônimos, como o faz McWillians, 

é pertinente destacar que esta não é uma abordagem unânime. Silvio Da-Rin ressalta que 

há “profundas diferenças” entre as concepções de cinema em movimentos como o candid 

eye (Canadá), o desenvolvido pelo grupo do National Film Board (Inglaterra), o cinéma 

spontané, cinéma vécu e cinema-vérité (França) e o living camera (Estados Unidos), mas que 

todos esses movimentos parecem imbuídos do mesmo sentimento revolucionário (2006, 

p.106). Crítico dessas definições, André Parente afirma que o cinema direto dá uma definição 

mínima do fenômeno, evocando simultaneamente os aspectos da técnica, do método e da 

estética (2000, p.112). Na classificação de Bill Nichols (2005), o período é considerado 

predominantemente de um documentário considerado observacional. 
7 Para mais informações sobre a introdução da gravação magnética no cinema, ver BELTON, 

John. 1950s Magnetic sound. The frozen revolution. In: ALTMAN, Rick (ed.). Sound theory, 

sound practice. Nova Iorque: Routledge, 1992 (p.154-170). 
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exclusivamente sobre elementos diegéticos. O exercício é realizado a seguir, 

sobre o filme High School, de Frederick Wiseman. 
 

Uma análise do som em High School  

Lançado em 1968, High School foi o terceiro filme produzido por 

Wiseman, que já havia dirigido Tititcut Follies (1967), rodado em uma 

instituição para abrigo de portadores de doenças mentais em Massachusetts 

(Bridgewater Institution), e produzido Cool World (1963), uma ficção sobre a 

juventude delinquente do Harlem, New York, tendo convidado Shirley Clarke 

para a direção.  

Nesta terceira obra, sobre a qual iremos nos deter com especial 

atenção à questão do som, a equipe dirige olhar e escuta para uma escola 

de Ensino Médio na Philadelphia (North East High School). O filme é uma 

produção da OSTI (Organization for Social and Technical Innovation), 

organização sem fins lucrativos fundada dois anos antes por Frederick 

Wiseman, que é formado em Direito, e seu amigo Donald Schon, com o 

objetivo de realizar pesquisa e consultoria voltadas à mudança social e 

institucional (MCWillians, 1970, p.19). 

High School é integralmente construída sobre elementos diegéticos; 

cada minuto de cena é fruto da captação realizada em campo, em uma 

concatenação poética, porém sequencial, operada pela montagem. O som 

montado constrói os sentidos do filme tanto quanto as imagens, moldando 

tempo e espaço da realidade construída.  

O som direto ambienta cenas através das relações entre sons de 

dentro e fora de campo, e fornece a localização do ponto de escuta a partir 

das escolhas de posicionamento e abertura do microfone. Enquanto isso, 

opera também a elasticidade temporal do filme, ditando o ritmo de leitura 

das cenas, que pode ser acelerado pela música e pelos diálogos rápidos, 

ralentado pelo “silêncio” e pela monotonalidade de uma fala, ou ainda, 

condensado, como é o caso de longas cenas captadas que sofrem uma 

edição continuísta do som para que sejam exibidas em um curto espaço de 

tempo, representado o todo original.  

Neste artesanato, a concatenação das cenas em High School se faz por 

uma costura que liga a narrativa, em círculos, inclusive na cena final que se 

une ao ponto de partida, na qual a diretora lê, no auditório da escola, a carta 

de um ex-aluno em serviço de apoio militar, prestes a ser deixado atrás das 

linhas inimigas no Vietnã. 
 

Eu pensei que seria apropriado em High School, em que está o 

produto final não só da escola, mas do sistema de valores que ela 
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representa - esse rapaz que escreve uma carta dizendo que é só um 

corpo fazendo um trabalho – e então eu, deliberadamente, corto 

isso junto com a abertura do filme, onde você vê todas as casas de 

acabamento cru e a escola, que parece um conjunto de plantas da 

General Motors. Seu Chevrolet é esse rapaz, dizendo que não sabe 

porque está lá, ele é só um corpo fazendo um trabalho, então isso 

é que é reunido. (WISEMAN, apud McWILLIANS, 1970, p.25, 26). 

 

Seguindo a metodologia de análise audiovisual proposta por Michel 

Chion (1994, p.185-192), procuraremos observar como se dá a construção de 

sentidos na relação som e imagem ao longo do filme, apontando as 

tendências dominantes / descrição geral, os pontos de sincronização 

determinantes e realizando uma análise comparativa a fim de identificar 

consonâncias e dissonâncias no comportamento de som e imagem 

simultâneos. Como aponta Chion, o objetivo desta análise não é apenas para 

puro conhecimento ou satisfação de curiosidade, mas tem como objetivo 

proporcionar refinamento estético, sobretudo acerca do som, cuja 

categorização é mais difícil – ou menos praticada – do que a de imagens. 
 

Tendências dominantes / Descrição geral 

Após realizar o exercício de escuta dissociada das imagens, 

preconizada por Michel Chion, percebe-se que o som diegético de High School 

é responsável pela abertura de um rico extracampo, composto 

essencialmente de ruídos que denunciam um contexto, aquilo que está fora 

do quadro e dentro da cena. Também contém vozes e, menos 

frequentemente, música, todos elementos construtores de sentidos no 

discurso fílmico. 

Já em sua relação com a imagem – outro exercício proposto por Chion 

é assistir às imagens sem o som, para depois juntá-los novamente -, o filme 

se mostra fortemente vococêntrico, e principalmente focado na palavra 

emanada das autoridades – professores, palestrantes, pais, inspetor, 

coordenador, diretora. Esta escolha fica clara nos pontos de audição 

escolhidos e sua associação com a imagem da fonte sonora, que dá clareza 

à voz dos adultos, enquanto raramente é apontado para a fala dos 

estudantes. Estes têm sua voz representada em segundo plano, por 

emanações, ou mesmo pelo corpo presente em silêncio nas cenas.  

Se pensarmos em termos de escuta reduzida8, esta dicotomia é ainda 

corroborada pelo contraste entre os timbres vocais de jovens e adultos e 

                                         
8 Termo emprestado por Chion de Pierre Schaeffer, que designa a escuta focada no som em 

si, sem considerar duas qualidades semânticas. (1994, p.45). 
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entre a entonação professoral dos mais velhos, versus a vocalização de viés 

intimidado da maioria dos alunos. 

Já no campo semântico, é importante notar que muitas costuras entre 

cenas ocorrem através do texto. Por exemplo, cenas que concatenam o 

mesmo tema tratado (sexualidade, economia, orientação vocacional), um 

poema sobre baseball lido em sala que se relaciona com cena dos alunos 

jogando o esporte em quadra, ou mesmo a repetição de uma mesma frase, 

como “alguém tem alguma pergunta?”, que aparece em cenas diferentes, 

unindo-as. Também há concatenações pelo sentido do ambiente sonoro, por 

exemplo uma união por contraste de cena de adolescentes jogando bola 

descontraidamente no ginásio, seguida de uma palestra sobre as 

responsabilidades de um ser adulto. 

Pontuando o filme em sete cenas bem distribuídas, a música diegética 

exerce papel importante, tanto por quebrar o ritmo de leitura fornecida pela 

fala predominante no filme (nesse sentido a música suaviza o ritmo de 

leitura, dando um “descanso” aos ouvidos), quanto porque comunica por seu 

conteúdo o espírito de uma época. 

Um dos elementos mais difíceis de se recriar em estúdio, os ruídos 

tiram vantagem da captação direta e aparecem constantemente, como que 

atestando o caráter indicial das imagens. No extracampo, contextualizam o 

ambiente, abrindo a escuta para uma diversidade sonora que dificilmente 

seria recriada com fidelidade em estúdio. Quando um avião passa ao longe, 

como que “invadindo” a cena, diversas informações estão implicadas: que a 

escola fica em uma região que é rota de aeronaves, que a câmera esteve 

naquela locação e, até, a de que o realizador do filme não teve a intenção de 

controlar seu conteúdo. 

Porém, essa última informação é desmentida pelos cortes secos entre 

as cenas, que explicitam a ação do autor. E mais: é curiosamente desmentida 

com intensidade ainda maior, nos momentos em que a música se sobrepõe 

aos ruídos; ao suprimir esses “sinais vitais” da cena, a música desmascara a 

montagem, lembrando ao espectador que ele está diante de uma 

representação poética da realidade.   
 

Pontos de sincronização determinantes 

Como orienta Michel Chion, embora haja muitos pontos de 

sincronização em um filme, é de interesse da análise audiovisual pontuar 

aqueles cujos lugares definem o que poderíamos chamar de fraseado 

audiovisual da sequência. 

Por ser um filme baseado na palavra, os pontos de sincronização mais 

importantes de High School estão na identificação da fonte sonora vocal, o 
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que é valorizado pelos takes em close característicos da obra de Wiseman. 

Um exemplo é a cena de língua espanhola, nos momentos iniciais do filme, 

que localiza a palavra e a repetição como ponto central da cena.  

A sincronização capta a atenção para a palavra, seja ela espontânea ou 

escrita. Entretanto, neste segundo caso, que aparece com certa frequência 

nas leituras diegéticas (nas cenas de aula, no bilhete lido pela coordenação e 

na marcante cena final com a leitura integral da carta do ex-aluno, por 

exemplo), o que se tem é a sincronização de voz e corpo intermediários da 

mensagem. Note-se que, diferente do endereçamento direto ao espectador 

pretendido pelo narrador em voiceover, aqui a leitura da palavra escrita 

adquire outros sentidos em um endereçamento indireto, contido no quadro. 

Por exemplo, algumas vezes em High School, a leitura por um adulto 

representa a apropriação da voz dos jovens, como quando as perguntas em 

palestras são escritas em bilhetes e lidas pelo apresentador, ou quando um 

professor lê um material escrito por uma aluna em voz alta, na sala de aula. 

Igual relevância possui a sincronização dos ruídos com sua fonte 

sonora, que reforça a sensação de primeiro plano do som - como passos no 

corredor, a batuta do professor de música batendo sobre o quadro-negro, 

uma faca picando nozes, a digitação em máquinas de escrever ou a bola 

quicando na aula de educação física.  

Outro caso relevante são as cenas em que o som da voz passa por 

aparelhos técnicos – voz falada ao microfone e seu som reverberado, voz 

gravada em um filme didático e sua característica frequência média, voz que 

dá instruções no autofalante, com a imagem do corredor. O poder emanado 

destas intermediações é traduzido pela fala do coordenador de disciplina, 

em uma das cenas: “don´t you talk, just listen”, ele diz a um aluno (não fale, só 

escute). Destacamos, por fim, a sincronia entre música gravada e o aparelho 

que é fonte de sua irradiação, como nas cenas do ginásio e da aula de 

literatura.  
  

Comparação entre som e imagem 

O terceiro e último passo proposto por Chion é a comparação entre 

conteúdos sonoro e visual do filme. Podem ser identificados pontos de 

consonância ou dissonância, ao analisar como o elemento faz a sua parte na 

figuração e narrativa, e como eles se complementam, contradizem ou 

duplicam. 

Em High School, uma das questões que mais chamam a atenção na 

relação som e imagem é a recorrente simultaneidade de sons extracampo 

com imagens do interior da escola como os diálogos na coordenação de 

disciplina ou as aulas em sala. É a dissonância entre o som da vida em seu 
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devir e a imagem da potência represada em uma juventude de mãos 

ansiosas, caneta na boca, interações contidas, até a geração de reações de 

tédio e sono.   

As contradições entre som e imagem são uma das principais 

estratégias narrativas do filme, que convidam o espectador a exercer uma 

leitura mais interpretativa da obra. Um exemplo se passa na cena que retrata 

o fim de um voo simulado de foguete; enquanto se ouvem as congratulações, 

e pouco antes de uma ovação aos astronautas, remetendo a uma situação 

épica, as imagens denunciando a realidade simples dos materiais disponíveis 

no exercício escolar. Similarmente, na cena final, enquanto é lida a carta do 

ex-aluno como uma prova de sucesso do ambiente escolar, as imagens 

mostram um auditório em boa parte vazio, apenas com as cadeiras mais ao 

fundo ocupadas. 

Outra relação recorrente é o sincronismo da voz das autoridades com 

a imagem de sua fonte sonora, porém ausentando da imagem aqueles a 

quem essa comunicação é endereçada. Em alguns momentos, este 

enquadramento chega próximo a gerar uma ausência que Chion denomina 

imagem negativa no som – quando o som presente delineia 

engenhosamente uma forma ausente. “Esses sons e imagens que, em sua 

própria negatividade, são muitas vezes mais importantes. A poesia do 

cinema nasce de tais coisas”, afirma (1994, p.193).  

Seguindo os passos metodológicos da análise audiovisual, 

procuramos identificar como o uso do som estritamente diegético pode 

servir à construção de uma narrativa complexa que, longe de resultar neutra 

ou isenta das ações do autor, reforça a importância das escolhas de captação 

e montagem próprias de uma obra de concepção autoral. 
 

Considerações finais 

Embora a possibilidade de captação portátil do som direto tenha sido 

em grande parte responsável pelo desenvolvimento do movimento do 

cinema-direto, a maior parte das pesquisas sobre este período do cinema 

não-ficcional detém-se sobre as questões de imagem, e principalmente 

sobre questões éticas e sociais relacionadas aos filmes, tanto da produção 

norte-americana quanto dos franceses ou canadenses.  

Ao longo deste breve trabalho, verificamos a importância do som na 

construção da obra de Frederick Wiseman, notadamente no filme High 

School, observando sua relação com a imagem e a construção de sentidos 

que dela resultam.  

Este percurso dá mostras de que, ao contrário da imagem de 

neutralidade que a filosofia observacional do cinema-americano pode dar a 
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entender, o som diegético é captado e montado no filme analisado de 

maneira artesanal e seguindo escolhas conscientes do autor. Embora não 

tenha sido o foco deste artigo, é importante lembrar que as escolhas se 

iniciam muito antes da execução das filmagens, durante o processo de 

definição de pauta e pré-produção.  

Tanto a análise audiovisual quanto a revisão bibliográfica prestaram-

se a demonstrar o caráter autoral da obra de Wiseman e a investigar algumas 

das estratégias utilizadas na elaboração da narrativa poética do filme 

estudado. Neste sentido, o detalhamento proposto por Michel Chion (1994) 

permitiu a observação de entrelinhas, próprias de uma obra cujo código está 

aberto a diferentes interpretações. 

Por isso, seja pela atenção que dá à questão do som, tão relevante 

para a compreensão do cinema-direto, seja por permitir uma observação 

mais minuciosa das relações som-imagem, acreditamos que a metodologia 

da análise audiovisual mostrou-se muito apropriada para a análise da 

narrativa de Frederick Wiseman; da mesma forma, pode vir a ser útil para a 

extensão do breve estudo aqui desenvolvido, de modo a aprofundá-lo, ou 

mesmo para o trabalho com outras obras não-ficcionais cinematográficas.    
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All Talking! All Singing! All Dancing! 

 
Nelson SILVA JUNIOR (Universidade Estadual de Ponta Grossa)1 

 
Resumo: Todo falado, todo cantado, todo dançado. Assim se anunciavam os 

primeiros musicais do cinema. Um gênero que teve seu auge no cinema 

hollywoodiano, entre os anos 30 e 60 do século XX. A proposta desta 

pesquisa é apresentar e analisar a estética visual desse tipo de filme, a partir 

de obras que marcaram a história do cinema mundial. O título da pesquisa é 

uma referência ao livro All Talking! All Singing! All Dancing! a pictorial history 

of the movie musical, de John Springer, publicado em 1966, quando o gênero 

musical estava em decadência. São apresentadas as análises fílmicas de 

alguns dos principais musicais como Broadway Melody, Rua 42, Cantando na 

Chuva e artistas como Fred Astaire, Gene Kelly, Sonja Henie, Esther Williams, 

o coreógrafo Busby Berkeley, entre outros. Os musicais são obras 

representativas de um tempo e de um público específico, para o qual a 

percepção sobre a realidade fílmica não se interpõe entre a realidade da vida 

e a licença poética da obra de Arte. 

 

Palavras-chaves: Cinema Hollywoodiano, Filmes Musicais, Estética Visual 

 

Por se tratar de uma linguagem artística das mais recentes, quando 

pensamos na dimensão histórica do ser humano, o Cinema nos permite 

conhece-lo de forma mais precisa que outras linguagens como a pintura, a 

escultura ou mesmo o teatro. O Cinema já nasce como um registro de sua 

própria história, que ao longo de pouco mais de um século, consolidou-se 

como linguagem e atividade artística. Como arte (e também como 

linguagem), a produção cinematográfica, se desenvolveu vinculada aos 

progressos tecnológicos e científicos, que possibilitaram a experiência 

estética da imagem virtual em movimento; da cor adicionada quadro a 

quadro e depois diretamente captada na película; do som reproduzido por 

equipamentos como vitrolas e na sequência integrado às imagens; das telas 

de projeções do início do cinema ao Cinemascope nos anos 1950, entre 

outros marcos do desenvolvimento tecnológico da área. 

A introdução do som, por meio das falas, sincronizadas com as 

imagens, mudaria a história do Cinema, pois a partir deste momento, as 

produções exigiriam aparatos técnicos que inseridos nos cenários, 

captassem de forma adequada as falas dos atores e os sons que 

                                         
1 Professor Adjunto do Departamento de Artes 
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compunham a misé-en-scene dos filmes. Muitos atores de sucesso no cinema 

mudo, não se adaptariam ao cinema falado por não terem, muitas vezes, 

vozes adequadas aos personagens que interpretavam nas telas. Segundo 

Silva Junior (2018): 

 
Apesar que desde a década de 1910 muitos filmes contassem com 

o sistema Vitaphone, somente em 1927 a Warner Bros produziria o 

primeiro filme considerado falado, pois tinha o som integrado às 

imagens. O filme foi O Cantor de Jazz (The Jazz Singer – 1927 – USA), 

com direção de Alan Crosland. Apenas 20 minutos do filme, que 

tinha duração de 88 minutos, apresenta uma sequência de falas. O 

restante do filme é composto por cenas mudas com gravações 

musicais orquestradas. A cena de Al Jolson cantando My Mammy 

ficou eternizada como o marco do início do Cinema falado. (2018, 

p.89)  
 

O filme não só marcaria o início do Cinema falado, bem como seria 

considerado o primeiro musical da história do Cinema (SPRINGER, 1966). A 

partir desse momento, técnicos, diretores, produtores, atores e atrizes, 

passaram a criar um novo gênero de filmes: os musicais, que vinham 

anunciados como All Talking! All Singing! All Dancing!, todo falado, todo 

cantado, todo dançado. (SPRINGER, 1966). 
 

Al Jolson na principal cena de The Jazz Singer (1927) 

 
PETE, Geoffrey (2016) 

Fonte: http://geoffreyslive.com/videos-of-the-past/al-jolsons-mammy/ 

 
 

Após o sucesso de O Cantor de Jazz (1927), a Warner Bros produziria, 

também com Al Jolson (1886 – 1950), o segundo musical do Cinema: A Última 

Canção (The Singing Fool, 1928, direção de Lloyd Bacon), o filme que 
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consolidaria a preferência pelos filmes falados e o gênero musical. A história 

está centrada no personagem de Al Jolson que interpreta um cantor 

compositor, cuja ascensão e decadência são os principais elementos da 

narrativa. Porém seria nos estúdios da Metro Goldwyn Mayer, em 1929, que 

seria produzido o primeiro grande musical do Cinema: Melodia da Broadway 

(Broadway Melody, 1929, direção de Harry Beaumont). 

Idealizado e produzido, essencialmente, como um musical, foi 

também o primeiro filme a ter uma partitura composta especialmente para 

ele. Foi o segundo filme a receber um Oscar como melhor filme, tendo ainda 

indicações para melhor direção e melhor atriz para Bessie Love (1898 – 1986). 

Cabe destacar que as indicações nesse ano não eram anunciadas e os nomes 

de Harry Beaumont e Bessie Love aparecem nos arquivos da Academia, 

como nomes avaliados pela comissão encarregada pela atribuição dos 

prêmios (ALBAGLI, 2003). 

O filme narra a história de duas irmãs que vão para Nova York tentar 

a sorte como cantoras e dançarinas e são apaixonadas pelo mesmo homem. 

O cenário principal é um teatro, no qual os quadros musicais são 

apresentados. Melodias da Broadway é um musical que se caracteriza por 

números musicais inseridos na trama e não aquele tipo de musical no qual 

os personagens alternam a narrativa entre diálogos falados e cantados, além 

de coreografias que substituem ações e atividades rotineiras dos 

personagens, como tomar café ou trabalhar.  

O elenco principal foi formado por Bessie Love, Anita Page e Charles 

King, todos vindos do cinema mudo e sem grandes momentos nas carreiras 

após esse filme. O filme foi um grande sucesso, mas apresentava ainda um 

formato diferente daquele que marcaria os grandes musicais. As tomadas 

eram curtas e com pouco movimento da câmera; enquadramento frontal 

com pouca perspectiva; atores que não eram grandes bailarinos. Seu maior 

mérito reside em ter sido o primeiro grande filme do gênero, abrindo as 

portas para as futuras produções faladas, cantadas e dançadas. Outros três 

musicais foram feitos com o mesmo tema e mesmo título: Broadway Melody 

of 1936 (1935); Broadway Melody of 1938 (1937); Broadway Melody of 1940 

(1940); todos estrelados pela atriz Eleanor Powell (1912 – 1982), considerada 

a maior sapateadora do Cinema. 
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Cena de Broadway Melody de 1929 

 
PEOPLE (2017) 

            https://peopledotcom.files.wordpress.com/2017/02/broadway-melody1.jpg 

 

A mesma Warner Bros, produziria em 1933, outro importante musical: 

Rua 42 (42nd Street, direção de Lloyd Bacon), estrelado por grandes nomes 

do cinema, da década de 30. No elenco principal estão Warner Baxter, Bebe 

Daniels, George Brent, Ruby Keeler, Dick Powell, Guy Kibbee, Una Merkel e, 

ainda em início de carreira, Ginger Rogers, que em breve se tornaria a grande 

parceira de Fred Astaire em musicais importantes. O filme teve duas 

indicações ao Oscar: melhor filme e melhor som, contando ainda nas 

coreografias com a criatividade de Busby Berkeley. 

A trama mais uma vez gira em torno da montagem de um musical da 

Broadway. Warner Baxter, premiado com o Oscar de melhor ator em 1928, 

interpreta o diretor linha dura, que leva o elenco à exaustão, mas garante o 

melhor desempenho do grupo. Bebe Daniels é a estrela do espetáculo, que, 

curiosamente não canta, nem dança no filme. Seu personagem, no dia da 

estreia do espetáculo, sofre uma queda e tem que ser substituída pela 

novata Rubi Keeler, como a personagem que vem do interior e conquista a 

Broadway. Uma personagem recorrente nos filmes musicais desse período. 

Os números musicais do filme estão nas cenas do espetáculo que está sendo 

montado e não nos diálogos e ações da narrativa. 
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Rua 42 (1933) 

 
IMDB (2019) 

Fonte: https://www.imdb.com/title/tt0024034/?ref_=nm_knf_t3 

 

O filme foi um grande sucesso de crítica e bilheteria e em parte pela 

criação das coreografias por Busby Berkeley (1895 – 1976), famoso por 

coreografias caleidoscópicas, que somente o Cinema poderia apresentar, 

utilizando diferentes movimentos da câmera, em especial circulares e por 

cima do elenco. Berkeley começou sua carreira no Cinema, no filme 

Whoopee! (1930, direção de Thorthon Freeland), no qual já criava 

coreografias que deveriam ser vistas de cima, dando o efeito de 

caleidoscópio e simetria perfeita. 

Berkeley modificou definitivamente o gênero, ao acompanhar o 

movimento dos dançarinos em travellings rápidos e precisos, que faziam com 

que o espectador se sentisse dentro do quadro. Trabalhava com apenas uma 

câmera, ao contrário do que era usual na época. Seus números eram 

dotados de cenários muito amplos, de grande profundidade. Os figurinos 

das coristas eram criados de forma a explorar a sensualidade das mesmas e 

os cenários muitas vezes contavam com elementos cenográficos como 

cascatas (Belezas em Revista – 1933); quebra-cabeças gigantes (Mulheres e 

Músicas – 1934); cadeiras de balanço (Cavadoras do Ouro de 1937 – 1937), 

pianos gigantes (Mordedoras de 1935), frutas gigantes (Entre a Loura e a 

Morena – 1943), entre outros.   
 

 

 

 

 

 

https://www.imdb.com/title/tt0024034/?ref_=nm_knf_t3
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Cenário de Belezas em Revista (1933) 

 
MORMYRID (2019) 

Fonte: http://peculiarmormyrid.com/2019/03/03/an-attempt-at-busby-berkeley-exegesis/ 

 

Entre os principais filmes de Berkeley, além de Rua 42, estão: O Meu 

Boi Morreu (The Kid From Spain, 1932, direção de Leo McCarey); Cavadoras 

de Ouro (Gold Diggers, 1933, direção de Mervin LeRoy); Belezas em Revista 

(Footlight Parade, 1933, direção de Lloyd Bacon); Sangue de Artista (Babes in 

Arms, 1939, direção do próprio Berkeley); O Mundo é um Teatro (Ziegfeld 

Girl, 1940, direção de Robert Z. Leonard); Entre a Loura e a Morena (The 

Gang’s All Here, 1943, direção própria); A Bela Ditadora (Take Me out to the 

Ball Game, 1949, direção própria); Senhorita Inocência (Small Town Girl, 

1953, direção de Leslie Kardos) e Fácil de Amar (Easy to Love, 1953, direção 

de Charles Walters). 

Em sua carreira foi indicado ao Oscar três vezes, todas por Direção de 

Dança, uma categoria que só existiu entre os anos de 1935 e 1937. Foi 

indicado pelos filmes: Mordedoras de 1935 (Gold Diggers, 1935, direção 

própria); Cavadoras de Ouro de 1937 (Gold Diggers of 1937, 1936, direção de 

Lloyd bacon) e Aprenda a Sorrir (Varsity Show, 1937, direção de William 

Keighley). Apesar de ter sido a figura que mais se destacou como diretor de 

números musicais, não ganhou nenhuma vez. Dos 54 filmes que participou 

como coreógrafo e diretor de dança, dirigiu 21 deles, trabalhando com atores 

e atrizes como James Cagney, Joan Blondell, Lana Turner, Judy Garland, 

Mickey Rooney, Frank Sinatra, Esther Williams, Doris Day, Carmen Miranda, 

Ann Miller e Gene Kelly entre outros. Berkeley é a representação do musical 

norte americano que prevaleceu nas décadas de 30 e 40, caracterizado pelas 

construções visuais geométricas de grande vulto. 

http://peculiarmormyrid.com/2019/03/03/an-attempt-at-busby-berkeley-exegesis/
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Ele descobriu por instinto que a câmera tinha de dançar mais que 

os próprios dançarinos e, com extraordinária imaginação e notável 

senso visual, elaborou um estilo incomparável. Busby 

acompanhava os bailarinos em travellings velozes até chegar às 

tomadas de ângulo superior sobre os motivos geométricos de suas 

evoluções, que se compunham e se desmanchavam como um 

caleidoscópio. E usando também, com muita audácia, cenários 

gigantescos, luxo, sensualidade e estilização, forjou beleza e 

fantasia inimitáveis, constituindo-se num dos mais peculiares 

contribuidores da arte cinematográfica. (MATTOS, 1985, p. 16) 
 

Efeito Caleidoscópio em Mulheres e Música (1934) 

 

  
MY HISTORY FIX (2014) 

http://myhistoryfix.com/wp-content/uploads/2014/04/BusbyBerkeley5.jpg 

 

Pensar os musicais hollywoodianos, significa pensar alguns 

personagens da indústria cinematográfica norte americana, que fizeram do 

gênero musical, na década de 30, o tipo de filme que fazia as plateias 

esquecerem os anos da Grande Depressão pela qual os Estados Unidos 

passava. O norte americano, descente de austríacos, Frederick Austerlitz 

(1899 – 1987) foi um dos grandes responsáveis por isso, surgindo como o 

primeiro grande dançarino do Cinema, com o nome de Fred Astaire. 

Ainda muito criança, formou com a irmã mais velha, Adele, uma dupla 

que se apresentava em teatros de vaudeville. A dupla fez muito sucesso, até 

o casamento da irmã, quando essa deixa-o para assumir as funções do 

matrimônio. Convidado para o Cinema, estreia num filme da grande estrela 

dos anos 30, Joan Crawford. O filme se chamava Amor de Dançarina (Dancing 
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Lady, 1933, direção de Robert Z. Leonard) e tinha como galã Clark Gable, 

outro grande nome dos anos 30. No filme, Fred interpretava ele mesmo: um 

dançarino nova-iorquino (MATTOS, 1987, p. 29). 

O filme era uma produção para a promoção dos principais astros, 

Gable e Crawford, da Metro Goldwyn Mayer, estúdio ao qual Astaire foi 

emprestado pela RKO. O filme serviu para que o estúdio RKO, percebesse o 

grande astro da dança que tinha sob contrato. Seu próximo filme, Voando 

para o Rio (Flying to Rio, 1933, direção de Thorton Freeland), foi estrelado por 

Dolores Del Rio, Gene Raymond e o brasileiro Raul Roulien e se passava num 

Brasil fictício. Nesse filme Astaire teria pela primeira vez, a parceria com 

Ginger Rogers. O sucesso do número musical da dupla foi tal que o estúdio 

os reuniu em mais oito produções entre 1934 e 1939. A dupla se reuniria 

ainda em 1949, para fazer Ciúme, Sinal de Amor (The Barkleys of Broadway, 

1949, direção de Charles Walter), para a Metro Goldwyn Mayer, encerrando 

um encontro de 10 filmes, em sua maioria, sucessos de público. 

Astaire introduziu, com sua figura, sofisticação e elegância aos 

musicais, dando um formato próprio ao gênero, que ainda tinha uma grande 

influência dos espetáculos de vaudeville. Em geral, o que o público via em 

suas coreografias individuais era um homem elegante e extremamente 

versátil e criativo na dança solo. Vários solos de Astaire ficaram imortalizados 

na história do Cinema, como o número You’re all the world to me, em Núpcias 

Reais (Royal Wedding, 1951, direção de Stanley Donen), no qual o quarto em 

que o seu personagem dança, faz um giro de 360º. 

Ginger Rogers (1911 – 1995) foi a atriz que mais se apresentou como 

partner de Astaire, pois a dupla fez 10 filmes, com pelo menos duas cenas 

dançando juntos, em cada filme. A dupla, durante os anos 30, esteve entre 

as atrações mais populares dos cinemas dos Estados Unidos. Outras grandes 

dançarinas das telas que dividiram coreografias com Fred Astaire, foram: 

Eleanor Powell, Rita Hayworth, Vera-Ellen, Ann Miller, Cyd Charisse, Judy 

Garland, Leslie Caron. Canções inesquecíveis também serviram de fundo 

musical para Astaire dançar, como Begin the Beguine, de Cole Porter, no filme 

Melodia da Broadway de 1940 (Broadway Melody of 1940, 1940, direção de 

Norman Taurog), dançando com Eleanor Powell e Cheek to Cheek, de Irving 

Berlin, no filme O Picolino (Top Hat, 1935, direção de Mark Sandrich), no qual 

dança com Ginger Rogers. 
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Cena de O Picolino (1935), dançando Cheek to Cheek, com Ginger Rogers 

                             
PINTEREST (2019) 

https://www.pinterest.ru/pin/78109374756962963/ 

 

Astaire fez seu último musical em 1968, sob a direção de um jovem 

Francis Ford Coppola, em O Caminho do Arco Íris (Finian’s Rainbow). Seus 

derradeiros filmes foram, na maioria, filmes para TV ou curtas. Foi ainda 

indicado a um Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, pelo filme Inferno na Torre 

(The Towering Inferno, 1974, direção de John Guillermin), superprodução do 

gênero cinema catástrofe e que reuniu um elenco de grandes nomes, como 

Steve McQueen, Paul Newman, Faye Dunaway, William Holden, Jennifer 

Jones, entre outros. Faleceu em 22 de junho de 1987. 

Assim como Fred Astaire, inovou nos anos 30, os números musicais, 

os anos 40 trariam o outro grande nome masculino da dança no Cinema: 

Gene Kelly. Norte americano, nascido em 1912, Kelly atuou como ator, 

cenógrafo, cantor, dançarino, diretor e produtor (LEPIANE, 1992), numa 

carreira, no Cinema, que se estendeu de 1942 a 1980. Saiu dos palcos da 

Broadway para as telas do Cinema, já num papel importante, num filme de 

Judy Garland, a grande estrela musical da Metro Goldwyn Mayer, do início 

dos anos 40. Porém foi no filme Modelos (Cover Girl, 1944, direção de Charles 

Vidor), produzido pela Columbia, com o intuito de promover, em Technicolor, 
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sua principal estrela, Rita Hayworth (1918 – 1987), que Gene Kelly, se 

consagrou como grande astro dos musicais. O filme conta a história de uma 

aspirante à modelo, que troca o palco de um pequeno teatro, pelos holofotes 

das capas de grandes revistas de Moda. 

Rita Hayworth vinha de dois sucessos com Fred Astaire e do filme 

ganhador do Oscar de Melhor Direção de Arte em Cores, Minha Namorada 

Favorita (My Gal Sal, 1942, direção de Irving Cummings), também de grande 

sucesso. O filme foi um enorme sucesso de público e crítica e acabou por 

projetar Kelly como o novo grande nome dos musicais. Kelly ao contrário de 

Astaire se aproximava mais da dança popular e contemporânea, na criação 

de suas coreografias, definindo também, um estilo próprio de interpretar 

dançando. Em Modelos, o número Alter Ego, no qual ele dança consigo 

mesmo, tornou-se uma marca da inovação no musical, assim como em seu 

próximo filme, Marujos do Amor (Anchors Aweigh, 1945, direção de George 

Sidney), a cena em que seu personagem dança com o desenho animado do 

ratinho Jerry, da dupla Tom e Jerry. 
 

Cena de Modelos (1944) com Gene Kelly e Rita Hayworth 

 
IMDB (1019) 

https://www.imdb.com/title/tt0036723/mediaviewer/rm3833903872 

 

Em sua carreira Gene Kelly participou em cerca de 37 filmes longas 

para o Cinema e entre eles estão dois dos musicais mais importantes da 

história: Sinfonia de Paris (1951) e Cantando na Chuva (1952). Sinfonia de 

Paris (An American in Paris, 1951, direção de Vincente Minnelli), foi o terceiro 

musical a ganhar o Oscar de Melhor Filme e marca a estreia no Cinema, aos 

19 anos, da bailarina francesa Leslie Caron. 

O filme conta a história de um pintor americano que, após o fim da 

segunda guerra, decide morar em Paris e ganhar a vida como artista. O 

https://www.imdb.com/title/tt0036723/mediaviewer/rm3833903872
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personagem central possibilitou a criação de cenários e figurinos com base 

em pinturas de artistas consagrados. Segundo Albagli (2003), 
 

A exuberante coreografia de Kelly culmina numa sequência de 

quase 18 minutos do balé “An American in Paris”, dançada por ele, 

Caron e mais 120 bailarinos, representando o pintor que procura a 

sua amada pelas ruas e praças da cidade, com cenários e figurinos 

se sucedendo, inspirados em quadros de Dufy (Place de la 

Concorde), Renoir (mercado de flores perto de La Madeleine), Utrillo 

(cena de rua), Rousseau (quatro americanos, em Paris, celebrando 

o 4 de julho), Van Gogh (Ópera de Paris) e, finalmente, Toulouse 

Lautrec (Montmartre). (2003, p.188) 
 

O filme recebeu 8 indicações ao Oscar, ganhando 6, inclusive a de 

melhor filme. Nesse ano, Kelly recebeu um Oscar especial, pelas suas 

contribuições nas coreografias em filmes para o Cinema. 
 

Caron e Kelly numa das cenas apoteóticas de Sinfonia de Paris (1951) 

 
IMDB (2019) 

https://www.imdb.com/title/tt0043278/mediaviewer/rm1420855040 

 

No ano seguinte ao grande sucesso de Sinfonia de Paris, Gene Kelly 

protagonizaria o musical mais famoso de toda história do Cinema: Cantando 

na Chuva (Singing in the rain, 1952, direção de Stanley Donen e Gene Kelly). O 

filme fala sobre a transição do cinema mudo para o cinema falado e a 

dificuldade dos atores para se adaptarem às produções sonoras. No elenco 

principal estão Kelly, Debbie Reynolds, Donaldo O’Connor e Jean Hagen, esta 

indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, pelo papel de uma atriz do 

cinema mudo que não tem voz adequada para o cinema sonoro. Ainda, 

numa participação de destaque está Cyd Charisse, a partner de Kelly em um 
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número repleto de cores e sensualidade, que remete ao clima do primeiro 

musical The Broadway Melody. 

A cena mais famosa do filme é aquela em que após uma noite sem 

dormir, os amigos (Kelly, Reynolds e O’Connor) encontram uma solução para 

os problemas da produção de um musical e o personagem de Gene Kelly 

volta sozinho para casa. Duas cenas em sequência marcaram o filme, que é 

apontado pelo American Film Institute, como o maior musical do Cinema. A 

primeira quando o trio de atores principais canta Good Morning. Donald 

O’Connor demonstra toda sua versatilidade de dançarino e comediante, 

fazendo expressões e gestos que dão o ar cômico da cena. Debbie Reynolds, 

uma atriz que cantava, dançava e interpretava de forma suave, sem a 

sensualidade de outras dançarinas da tela, faz a melhor amiga que se 

transforma em a melhor namorada. O papel de fez de Debbie Reynolds uma 

estrela (LEPIANE, 1992, p. 18). Mas a cena que se tornaria um ícone dos 

musicais e do próprio Cinema, viria logo na sequência, quando o 

personagem de Kelly se despede da namorada, embaixo de uma forte chuva. 

Ele dispensa o carro que o aguarda e vai embora sob a forte chuva, 

utilizando-se apenas de um guarda-chuva. Tão logo começa a caminhar, a 

música tema inicia e o personagem canta que tem pena das nuvens tão 

escuras lá em cima e que o sol está no coração. A cena que dura em torno 

de 4 minutos e meio e se tornou símbolo de motivação para as plateias, 

mostra um Gene Kelly que brinca enquanto dança com técnica perfeita. O 

estúdio no qual a cena foi gravada tem cenários em tons terrosos e 

elementos escuros, contrastados pelos focos de luz de algumas lâmpadas, 

dando a sensação de uma noite de chuva intensa. Para dar a impressão de 

uma chuva densa, os técnicos adicionaram à água, centenas litros de leite. 

Num determinado momento da música, Kelly canta: que a chuva venha! 

Tenho um sorriso no rosto. Esta cena do filme trouxe às plateias uma 

mensagem de grande otimismo e foi uma das responsáveis pelo sucesso do 

filme. 
 

Gene Kelly em Cantando na Chuva (1952) 
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VEJA (2013) 

https://veja.abril.com.br/entretenimento/terno-de-gene-kelly-usado-no-clasico-cantando-na-chuva-

sera-leiloado/ 

   

Que Fred Astaire e Gene Kelly foram os dois maiores dançarinos do 

Cinema, nenhuma fonte sequer, nega isso. Porém quando se fala das 

grandes dançarinas do Cinema, vários nomes surgem ao mesmo tempo e 

não há um consenso sobre qual ou quais delas seriam Astaire e Kelly nas 

versões femininas. Nomes como Ruby Keeler, Eleanor Powell, Ginger Rogers, 

Betty Grable, Rita Hayworth, Ann Miller, Cyd Charisse, Leslie Caron, Vera-

Ellen, entre outras. Porém duas atrizes, não dançarinas, fizeram carreira em 

filmes musicais, sem dançar diretamente sobre um palco: Sonja Henie e 

Esther Williams. Sonja Henie (1912 – 1969) foi uma patinadora norueguesa, 

campeã olímpica, que Hollywood importou para produzir musicais que 

usavam lagos congelados como palco para belas coreografias. 

Sua carreira teve 13 filmes, sendo um na Noruega em um papel muito 

pequeno e outro em Hollywood, numa pequena participação, como ela 

mesma, não creditada (IMDB, 2019). Os outros 11 filmes foram 

protagonizados por ela e tiveram entre seus galãs nomes importantes, como 

Ray Milland, Tyrone Power, Don Ameche e John Payne. Todos os filmes 

tinham como atração principal as coreografias sobre patins, além de belas 

composições de Irving Berlin e a participação de orquestras e bandas como 

Glenn Miller e Sammy Kaye. Os 11 filmes feitos em Hollywood foram 

sucessos de bilheteria, sempre mostrando aventuras românticas de uma 

patinadora. 
 

Cena do filme Quero Casar-me Contigo (1944) 
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IMDB (2019) 

https://www.imdb.com/title/tt0034241/mediaviewer/rm4064944384 

 

Esther Williams (1921 – 2013) foi uma campeã de natação e modelo 

fotográfico, que a Metro Goldwyn Mayer contratou e transformou em estrela 

de um gênero único de filme: o musical aquático. Na maioria dos seus filmes 

Esther está numa piscina ou dentro da água. Estreou em 1942, no filme A 

Dupla Vida de Andy Hardy (Andy Hardy’s Double Life, direção de George B. 

Seitz), contracenando com Mickey Rooney. Em 1944, no filme Escola de 

Sereias (Bathing Beauty, direção de George Sidney), Esther apareceria dentro 

de uma piscina, realizando o primeiro dos famosos balés aquáticos, que 

marcariam sua carreira e os musicais da Metro Goldwyn Mayer nos anos 40 

e 50. 

O estúdio construiu um grande tanque com condições especiais de 

iluminação e som, que permitissem a estrutura de um estúdio embaixo da 

água. Seus números necessitavam de grande espaço para a movimentação 

dos bailarinos e das câmeras especialmente feitas para mergulhos. Todas as 

coreografias dos filmes de Esther que se passavam na água, eram feitas com 

o uso do que hoje conhecemos como nado sincronizado. Em 1949 foi a 

estrela de A Bela Ditadora (Take Me Out To The Ball Game) com direção de 

Busby Berkeley e com Gene Kelly, Frank Sinatra e Betty Garrett no elenco. 
 

Cena de A Rainha do Mar (1952) 
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TVi24 (2013) 

https://tvi24.iol.pt/cinebox/esther-williams/a-rainha-das-sereias-morreu-aos-91-anos 

 

 

Esther Williams, assim como Sonja Henie, era uma atleta com alguma 

habilidade artística, para a qual o Cinema acabou criando um sub gênero, 

dentro dos musicais. Tanto uma quanto outra, não tiveram sucessoras nas 

telas. Seus filmes foram únicos e assim acabaram por se esgotar também na 

preferência do público rapidamente. Apesar de terem sido atrizes de pouca 

expressão interpretativa, tiveram uma importante participação na história 

dos musicais, pois foram únicas nos seus segmentos.  

 

Filmes como os de Sonja Henie e Esther Williams, nos dias de hoje, 

acabam por ser atraentes do ponto de vista estético, exclusivamente nos 

números musicais, desvinculados da própria narrativa do filme. As plateias 

atuais, já não apreciam este tipo de filme, nos quais, em determinado 

momento a história sai de um plano plausível e passa para um tanque de 

água ou um lago congelado. Filmes que, em geral, apresentam uma trama 

que serve apenas como suporte ou pretexto para apresentar um show 

aquático ou de patinação. Mesmo filmes como aqueles produzidos por 

Busby Berkeley, hoje são consideráveis, na maioria das vezes, pelos 

espetáculos visuais que apresentam.  

Quando pensamos nos filmes do gênero, dos anos 30 e 40, temos 

como referências os números musicais apresentados dentro da narrativa 

fílmica, como vimos em Melodias da Broadway de 1929 ou Rua 42. Nesses 

filmes assistimos números musicais encenados por personagens que estão 

ligados ao teatro musical, à dança ou à musica e num determinado momento 
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da história, o ápice geralmente, são apresentados ao espectador. Números 

como aqueles encenados por Fred Astaire e Ginger Rogers, por exemplo, 

resumem, muitas vezes, o filme. Histórias fracas, enredos frágeis, que 

servem em geral, para inserir os números musicais, que acabam vindo com 

grandes cenários, figurinos vistosos e principalmente, canções e partituras 

de boa qualidade.  

Em filmes como Sinfonia de Paris e outros que viriam na sequência, 

como: O Rei e Eu (1956), Gigi (1958), Amor, Sublime Amor (1961), My Fair Lady 

(1964), A Noviça Rebelde (1965), Oliver! (1968), entre outros, os números 

musicais estão integrados à narrativa de forma que surgem 

espontaneamente, não são momentos a parte da história fílmica. A narrativa 

é musical. 

Musicais contemporâneos, como Chicago (2002), Moulin Rouge (2001), 

Nine (2009),Os Miseráveis (2012), La La Land: Cantando Estações (2016), 

deixaram de lado, em definitivo, o formato dos musicais iniciais, quando os 

números que os caracterizavam como tal, eram apresentados em momentos 

muito particulares da narrativa. Os intérpretes principais desses filmes eram 

cantores e bailarinos que também atuavam. Nos musicais contemporâneos 

não há mais essa distinção. Temos, em geral, atores e atrizes, que cantam e 

dançam para aquela produção.  

Os musicais das primeiras fases do Cinema são obras 

cinematográficas, representativas de um tempo e de um público específico, 

para o qual a percepção sobre a realidade fílmica não se interpunha entre a 

realidade da vida e a licença poética da obra de Arte. Interpretações, 

figurinos, cenários, além, é claro, da própria montagem, dos movimentos de 

câmera, angulações, eram pensados e feitos para se criar a ilusão de que a 

vida era All Talking, All Singing, All Dancing !  
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Os significados de Iracema: uma análise das alegorias em 

Iracema, uma transa amazônica (1974) 
 

Maria Elisa de CARVALHO SONDA1  

Universidade Federal do Paraná 
 

Resumo: Iracema, uma transa amazônica é uma ficção-documental que 

busca retratar as consequências sociais e ambientais do período de 

crescimento acelerado e modernização conservadora que marcou o início da 

década de 1970 no Brasil. A narrativa é construída através de aspectos da 

linguagem fílmica do cinema verdade, onde a câmera na mão e as cenas não 

ficcionais intencionam reproduzir um efeito do real, como aponta o teórico 

Ismail Xavier. Através da análise do discurso cinematográfico e da 

contraposição de elementos do filme com fontes do período, estre trabalho 

busca encontrar possíveis alegorias na personagem Iracema, uma ribeirinha 

de 15 anos que, ao chegar à cidade de Belém, entra em contato com as 

violências decorrentes da modernização e do avanço do capitalismo na 

região amazônica. Na visão deste trabalho, a trajetória de Iracema no 

decorrer do filme é carregada de significados que, através do jogo entre o 

visível e o não-visível, buscam expor as catástrofes vividas pelos cidadãos que 

ficaram à margem da sociedade durante o regime militar.   

 

Palavras-chaves: Ditadura militar, cinema brasileiro, Iracema, uma transa 

amazônica. 
 

Introdução 

Ismail Xavier, teórico e crítico de cinema, em uma entrevista concedida 

a Mônica Kornis e Eduardo Morettin, afirmou que é fundamental “colocar a 

teoria como um instrumento que se mobiliza a partir de uma certa problemática 

trazia pelo filme” (KORNIS; MORETTIN, 2013). Partindo dessa reflexão, 

buscamos compreender a questão da alegoria como um instrumento teórico 

que nos auxilia no entendimento de aspectos do discurso cinematográfico e, 

para melhor interpretar a sua essência, o posfácio do livro Alegorias do 

subdesenvolvimento, de Ismail Xavier, é um importante texto que busca 

esclarecer o conceito de alegoria, bem como os métodos utilizados para a 

                                         
1 Mestranda na linha de pesquisa Arte, Memória e Narrativa, do Programa de Pós-graduação 

em História da Universidade Federal do Paraná (UFPR), bolsista CAPES, orientada pela Profª 

Drª Rosane Kaminski.  
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investigação de elementos alegóricos nas artes e no cinema, através do seu 

uso ao longo da história.  

Em seu texto, Ismail Xavier expõe que, partindo da teoria de Angus 

Fletcher, a alegoria é uma incompletude, porque sempre há algo que falta no 

conteúdo alegórico, e cabe ao leitor/espectador encontrar o elemento 

faltante, ou significado, através de uma análise atenta e investigativa. O autor 

ressalta que o leitor/espectador enfrenta a problemática de encontrar lógica 

no que parece não haver lógica, por ser um produto elaborado, muitas vezes, 

através de uma montagem-colagem de ordem mecânica e não como um 

organismo que se produz e que gera compreensão por si só. Xavier lembra 

que a “intenção alegórica” é o centro das polêmicas que envolvem a arte 

moderna e que o filósofo alemão Walter Benjamin foi essencial na 

recuperação do conceito de alegoria, que passou por diversas 

transformações ao longo do tempo, e no seu uso como noção-chave para 

compreender a arte moderna.  

Segundo Xavier, a obra Origem do drama barraco alemão, de Walter 

Benjamin, é o texto responsável pela retomada do estudo da alegoria para a 

compreensão dos significados das artes em seu sentido moderno. E foi 

pensando na arte barroca que Benjamin resgatou a noção de alegoria, 

fazendo uma nova leitura e elaborando um novo conceito. Em seu texto, o 

filósofo frankfurtiano faz uma crítica à noção do romantismo sobre o 

conteúdo alegórico, que afirmava que “na aparência se exprime a essência” e 

que as obras traziam uma verdade universal, onde o significado buscava 

passar uma noção de ascensão redentora (XAVIER, 2012, p. 457-458). Para 

Benjamin, a alegoria na arte barroca expressa justamente o contrário do que 

o romantismo afirmava, pois ela expõe as fraturas sociais existentes na 

relação do homem com a natureza, do fluxo humano dentro do tempo. 

Sobre a visão do barroco como alegoria da catástrofe social na obra de 

Benjamin, Xavier afirma: 

 
Se a tradição cristã medieval define uma teleologia de salvação, o 

desencanto barroco mergulha no abismo da não teologia, 

transformando todo o espetáculo da natureza em signo de morte. 

Antes de ser manifestação de um espírito encarnado em seu 

caminho de redenção, a história é campo de sofrimento e conflito 

incessante, trajeto destituído de razão, e se apresenta no barroco 

como história natural onde o tempo se cristaliza nas ruínas, 

resíduos que, na simultaneidade espacial, tornam gráfica a 

sucessão dos desastres que põem fim às configurações de sentido 

(precárias), que desvitalizam, petrificam, as formas impressas pela 

cultura da natureza. (XAVIER, 2012, p. 458-459) 
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Para Xavier, a leitura benjaminiana compreende as alegorias da arte 

barroca como um instrumento político, pois ao expor as fraturas da 

sociedade do mundo contemporâneo – marcado pela mercadoria e pelo jogo 

de exploração social -, as alegorias denunciam a crise mascarada pelo 

otimismo burguês que traz a promessa de progresso através da ilusão 

teleológica de que o esforço do explorado resultará, como um objetivo final, 

em felicidade. Para Ismail Xavier, a alegoria em Benjamin é revolucionária: 

 
Ela subverte as continuidades históricas estabelecidas pelo poder, 

recusa a teleologia que fundamenta as operações mercantis das 

classes dominantes e chama as transformações históricas pelo 

verdadeiro nome: catástrofes. (XAVIER, 2012, p. 460) 
  

Com isso, Ismail Xavier afirma que as análises de Walter Bejamin sobre 

a alegoria na arte barroca podem ser aplicadas em outros contextos, como 

na arte contemporânea e no cinema brasileiro, sobretudo nas produções do 

período do regime militar no Brasil, sendo que as alegorias, para Xavier, são 

ferramentas utilizadas pelos artistas para encarar a censura e dizer o 

“proibido sob o manto do permissível” (XAVIER, 2012, p. 447) e, assim, 

denunciar as fraturas sociais decorrentes do período ditatorial. O autor 

reafirma que a alegoria é um conteúdo não-orgânico, que salta aos olhos do 

seu observador como um elemento único e que o método de leitura deve ser 

baseado em “retirar do contexto” e “libertar da cadeia”, ou seja, o conteúdo, 

mesmo parecendo algo sem sentido, deve ser deslocado, pensado como um 

fragmento, e o leitor deve contemplá-lo de forma insistente, tornando 

possível uma iluminação exterior, baseada no contexto histórico, econômico 

e social da produção, que venha a conferir sentido ao objeto.  

 No livro O destino das imagens, o filósofo Jacques Rancière traz, 

ao debater sobre a interpretação das imagens, o conceito de imagéité, que 

diz respeito a “um regime de relações entre elementos e entre funções” 

(RANCIÈRE, 2012, p. 12-13) na construção das imagens do cinema. Para o 

autor, a forma como as imagens são postas, podem ser fragmentadas para 

serem analisadas de diferentes maneiras, sem perder o encadeamento 

narrativo, pois elas vinculam e desvinculam o sentido do que é exposto. 

Segundo Rancière: 

 
A imagem nunca é uma realidade simples. As imagens do cinema 

são antes de mais nada operações, relações entre o dizível e o 

visível, maneiras de jogar com o antes e o depois, a causa e o efeito. 

Essas operações mobilizam funções-imagens diferentes, sentidos 

distintos da palavra imagem. (RANCIÈRE, 2012, p. 14) 

 



 

300 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

O poder de jogar com o efeito das imagens e gerar diferentes 

expectativas é, para Rancière, o diferencial do cinema. A montagem fílmica é 

a operação que determina a mensagem que o cineasta busca passar através 

de sua obra e, para o filósofo francês, as imagens cinematográficas se 

configuram em arte por, além de produzir a semelhança com algo original, 

gerarem a dessemelhança, uma distância da natureza imagética, ou seja, do 

que é conhecido e/ou visível para quem o assiste. Rancière afirma que todas 

as relações da câmera produzem uma imagem, seja ela visível, dentro do 

plano, ou não. Para ele: 

 
Há um visível que não produz imagem, há imagens que estão todas 

em palavras. Mas o regime mais comum da imagem é aquele que 

põe em cena uma relação do dizível com o visível, uma relação que 

joga ao mesmo tempo com sua analogia e sua dessemelhança. Essa 

relação não exige de forma alguma que os dois termos estejam 

materialmente presentes. O visível se deixa dispor em tropos 

significativos, a palavra exibe uma visibilidade que pode cegar. 

(RANCIÈRE, 2012, p. 15) 

 

Outro importante filósofo do movimento desconstrutivista, o franco-

argelino Jacques Derrida, ao falar sobre os efeitos causados pelas imagens 

cinematográficas, apontou, em um artigo publicado na principal revista 

sobre cinema da França - Cahiers du Cinema -, que um dos aspectos 

diferenciais do cinema, comparado com outras expressões artísticas, é 

proporcionar aos expectadores experiências que são, ao mesmo tempo, 

individuais e coletivas. Coletivas porque causam sentimentos pessoais em 

cada indivíduo, mas esses sentimentos são pautados em representações do 

imaginário social, ou seja, do coletivo (CASADEI; VENÂNCIO, 2012). E 

individual, pois há o “poder de se estar só diante do espetáculo, a déliaison 

que supõe a representação cinematográfica” (DERRIDA, 2001). A partir dessa 

análise, o discurso cinematográfico possui uma enorme responsabilidade na 

percepção dos espectadores da obra, pois, para ele, também existe algo 

além do signo imagético. Como aponta Ismail Xavier em O discurso 

cinematográfico, 

 
A imagem é uma “unidade complexa” construída por uma unidade 

de planos montados de modo a ultrapassar o nível denotativo e 

propor uma significação, um valor específico para determinado 

momento, objeto ou personagem do filme. A imagem, como 

unidade complexa, não mostra algo (Bazin, Mitry), mas significa algo 

não contido em cada uma das representações particulares. (XAVIER, 

2005, p. 131) 
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 Pensando nessa unidade complexa exposta por Ismail Xavier 

como o discurso cinematográfico, no conceito de semelhança e 

dessemelhança e da imagéité apresentados por Jacques Rancière, nas 

diferentes experiências provocadas pelo cinema postas por Jacques Derrida 

e, sobretudo, no conceito de alegoria debatido por Xavier, através da obra de 

Walter Benjamin, este artigo se propõe a realizar uma análise da linguagem 

cinematográfica do filme Iracema, uma transa amazônica que, através de uma 

série de significados e significantes busca registrar e denunciar a situação da 

Amazônia durante o período do “milagre econômica”, no início da década de 

1970. Com essa análise, usando como metodologia a fragmentação, o 

deslocamento da montagem não-orgânica e a interpretação do que não é 

visível nas imagens, baseada na leitura de Jacques Rancière e Ismail Xavier, 

buscamos interpretar as possíveis alegorias da personagem principal da 

obra de Jorge Bodanzky e Orlando Senna, a jovem ribeirinha Iracema, 

interpretada pela atriz belenense Edna de Cássia.    

 

A construção da narrativa fílmica 

Iracema, uma transa amazônica, é um longa metragem produzido em 

1974 e dirigido por Jorge Bodanzky e Orlando Senna, em um formato de 

documentário-ficcional, com uma linguagem fílmica do cinema verdade2, onde 

dois mundos - o ficcional, que abriga os dois principais personagens, e o 

documental, que retrata a população local e a situação da Amazônia da 

época, interagem através de cenas improvisadas causando um efeito do real 

(XAVIER, 2004). O filme aborda a construção dos caminhos da Rodovia 

Transamazônica em um período em que o governo militar utilizava os meios 

de comunicação para projetar uma noção idealizada de controle interno e 

desenvolvimento da região, exaltando a abundante natureza como um dos 

fatores que garantiam ao Brasil o título de potência mundial.  

Através da história ficcional de Iracema, mesmo nome da personagem 

de José de Alencar3, uma jovem de 15 anos vinda de uma família de 

                                         
2 Estilo cinematográfico fundado nos anos de 1950 por Dziga Vertov, cineasta russo, que 

produz filmes que baseiam-se em uma tentativa de retratar o real através de estilos de 

filmagem específicos, como a câmera na mão e entrevistas que guiam a obra. (RAMOS, 2004. 

p. 81).  

Segundo Vertov, o cinema-verdade busca “(...) ajudar cada indivíduo oprimido e o proletariado 

como um todo no seu esforço de compreender o fenômeno da vida à sua volta”. (MICHELSON, 

1984)  
3 No romance Iracema, de José de Alencar - publicado em 1865 pela editora Typographia Viana & Filhos 
(1ª edição) -, a menina Iracema representa o índio idealizado, como signo de pureza. A Iracema de 
Bodanzky e Senna, entretanto, é a representação da desvalorização do índio brasileiro, vítima da 
modernização econômica que aumentou a desigualdade social e a miséria no país. Em Iracema, uma 
transa amazônica, o índio é marginalizado, explorado e, no caso de Iracema, prostituído.  
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ribeirinhos típicos da região, e de seu encontro com o caminhoneiro gaúcho 

Tião Brasil Grande, o longa retrata questões difíceis de serem trabalhadas 

em um período de censura feita pelo regime militar, como a modernização 

conservadora predatória da região, que evidencia questões ambientais, de 

gênero e da situação dos indígenas. Não à toa, Iracema, uma transa 

amazônica só foi liberado pela EMBRAFILME4, seis anos depois do fim de sua 

produção. O argumento utilizado pelo INC (Instituto Nacional de Cinema) era 

de que o filme não foi uma produção nacional por ter sido financiado por 

uma TV alemã e finalizado na Alemanha5. O processo de reconhecimento do 

filme como uma obra brasileira só saiu após o processo de abertura política, 

em 1980. Durante esses anos, Iracema foi exibido de forma não oficial no 

circuito alternativo de cinema, como cineclubes e universidades. Recebeu 

prêmios em festivais da França, da Itália, da Alemanha e do Brasil6, entre eles 

o prêmio de melhor filme, melhor montagem e melhor atriz para Edna de 

Cássia no Festival de Brasília de 1980. 

A ideia inicial do filme foi do diretor Jorge Bodanzky, filho de austríacos 

judeus e anarquistas que vieram para o Brasil na década de 1930. Bodanzky 

teve uma formação libertária em Rekawinkel, um internato localizado nos 

arredores de Viena, na Áustria, controlado pela União Soviética e com uma 

pedagogia diferente da dominante no Brasil da época. No início da década 

de 1960, de volta ao Brasil, começou a frequentar sessões da Cinemateca 

Brasileira, onde participou do I Seminário do Filme Documentário, curso 

ministrado por Jean-Claude Bernardet, Maurice Capovilla e Roberto Farias, 

críticos, teóricos e cineastas brasileiros. Nesse evento, Jorge Bodanzky 

assistiu pela primeira vez Aruanda (1960), curta-metragem de Linduarte 

Noronha, que provocou seu interesse pela produção cinematográfica 

(MATTOS, 2007). Em 1963, mudou-se para Brasília para iniciar seus estudos 

no curso de Arquitetura da UnB (Universidade de Brasília). Dentro da 

Universidade, o contato com vários intelectuais e o acompanhamento da 

                                         
(COIMBRA; COUTINHO, 2009) 
4 Empresa estatal, que centralizava as diretivas culturais nas mãos dos militares, produtora e distribuidora 
de cinema nacional, que passou a analisar o pedido de reconhecimento de nacionalidade de Iracema, uma 
transa amazônica, quando o Instituto Nacional de Cinema (INC) foi extinto, em 1975. (RAMOS, 1983, p. 
89-116)  
5 O filme teve financiamento de um canal de televisão da Alemanha Ocidental, o ZDF (Zweites 

Deutsches Fernsehen), que apoiava filmes com viés social, aceitando formatos experimentais 

com o intuito de revelar novos artistas. 
6 Prêmio Georges Sadoul e Prêmio Louis Delluc no Festival de Paris, em 1975, na França; 

Encomio Taormina no Festival de Taormina, 1975, na Sicília, Itália; Prêmio Jeune Cinéma no 

Festival de Cannes, 29, 1976, Cannes, França; Prêmio Grimme-Preiss no Festival de Berlim, 

25, 1975, na Alemanha; e Melhor Filme pela ACCMG, 1978 - Associação dos Críticos 

Cinematográficos de Minas Gerais. 
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montagem do primeiro laboratório de fotografia da UnB o levou a trabalhar 

como fotógrafo.  

Durante o decorrer da década de 1960, a fotografia foi o foco de 

Bodanzky. Estudou técnica fotográfica em Colônia e Cinema em Ulm, na 

Alemanha, se especializando em filmagem cinematográfica. Nesse período, 

Bodanzky conviveu e trabalhou com Jan Spata, cineasta tcheco exilado após 

a Primavera de Praga. A ele, Bodanzky atribui sua agilidade ao trabalhar com 

a câmera na mão – elemento característico do cinema-verdade -, essencial 

para as filmagens de Iracema. 

Quando voltou ao Brasil, Jorge Bodanzky firmou sua carreira como 

fotógrafo de algumas revistas e produções de cinema. Em 1970, fez a direção 

de fotografia do filme O Profeta da Fome, de Maurice Capovilla, que lhe 

rendeu o prêmio Coruja de Ouro do Instituto Nacional do Cinema, em 1971. 

Nesse mesmo período, participou da produção de filmes sem financiamento 

e com formatos experimentais, como O Filho da Televisão, Gamal e o Delírio 

do Sexo. Segundo o diretor, esses filmes influenciaram diretamente a 

produção de Iracema, porque a estratégia de sair às ruas de automóvel, 

descer do carro e filmar rapidamente, antes que alguém os denunciassem e 

que houvesse repressão policial, foi a mesma colocada em prática nas 

filmagens do longa na Amazônia (MATTOS, 2007, p. 83). 

Além dessas produções, o trabalho como repórter fotográfico 

freelancer para as revistas Íris e Realidade lhe proporcionaram uma viagem 

pela Rodovia Belém-Brasília, onde Bodanzky fez uma reportagem sobre um 

esquema de falsificação de dinheiro. A matéria acabou não sendo publicada, 

mas foi responsável pelo primeiro contato do cineasta com a situação da 

Amazônia: as queimadas, o desmatamento da floresta, a pobreza e a 

prostituição (PAULA, 2016, p. 16). Após essa experiência, Bodanzky sentiu a 

necessidade de dirigir seus próprios filmes e realizou produções pequenas 

que serviram como experimentações para então produzir Iracema, uma 

transa amazônica. 

O argumento para a produção do filme foi escrito por Wolf Gauer7, 

também produtor do longa, e apresentado para o canal alemão de televisão. 

Para financiar a produção, a TV ZDF exigiu um roteiro, o que não estava nos 

planejamentos de Jorge Bodanzky, que queria conduzir as filmagens apenas 

com o argumento, com o intuito de causar um efeito de documentário no 

filme. Foi então que Bodanzky convidou o baiano Orlando Senna - jornalista, 

cineasta, ator e crítico cinematográfico8, para escrever o roteiro, assumindo 

                                         
7 Parceiro de Jorge Bodanzky na produtora Stop Films. 
8 Orlando Senna fez parte do boom do cinema baiano, acompanhando as filmagens de Barravento, de 
Glauber Rocha, O pagador de promessas, de Anselmo Duarte e A Grande Feira, de Roberto Pires, três 
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no decorrer da produção a co-direção de Iracema, além do preparo dos 

atores. Bodanzky, sobre a construção narrativa do filme, declarou que: 

 
Queríamos, utilizando apenas o argumento como um fio condutor 

da história, nos deixar surpreender pelos acontecimentos. (...) A 

proposta básica do filme, acompanhando o estilo documentário-

ficção, era aproveitar ao máximo as contribuições da população 

local.9 

 

Desta forma, buscando essa aproximação com a realidade social, para 

o papel da menina Iracema, a personagem principal, Bodanzky, Senna e 

Gauer buscaram habitantes naturais da região de Belém, que não fossem 

atrizes profissionais. Depois de muitas tentativas frustradas, encontraram 

Edna de Cássia em um show de talentos do Ginásio do SESC Belém (VERIANO, 

1986, p. 35). A menina paraense, de 14 anos, tinha o que os diretores 

buscavam fisicamente, além de ter a permissão dos pais para trabalhar no 

longa. Para preparar Edna para as cenas, a atriz Conceição Senna juntou-se 

à equipe do filme, também atuando como a prostituta que está ao lado de 

Iracema em grande parte do longa.  

Para o personagem Tião Brasil Grande, a escolha de Paulo César 

Pereio foi estratégica. O ator, no momento histórico em que o filme foi 

produzido, era a representação do artista subversivo, que estava sempre 

sendo observado pela censura, famoso por seu comportamento nas ruas e 

pelo envolvimento com álcool e drogas, como ele mesmo declarou em 

entrevista para o Jornal do Brasil (PEREIO, 1978). Com isso, a atuação de 

Pereio como um apoiador dos militares é carregada de um forte tom de 

ironia e deboche, além de representar o discurso da modernização 

acelerada, do nacionalismo exacerbado e da exploração ilegal, tanto da 

natureza quanto dos habitantes da região. Tião Brasil Grande é um 

caminhoneiro gaúcho que cruza a Amazônia transportando madeira até São 

Paulo, suas conversas são marcadas pela ideia de progresso e o apoio ao 

regime militar, ressaltando que a riqueza natural do Brasil deve ser 

explorada para que o país possa crescer. O ar boçal presente no discurso do 

caminhoneiro, que ridiculariza a região e os habitantes de lá - como quando 

                                         
importantes filmes do Cinema Novo – movimento do cinema brasileiro que teve um auge de produção 
entre o final da década de 1950 e metade da década seguinte. Foi influenciado pelo Neorrealismo italiano 
e pela Nouvelle Vague francesa e teve repercussão internacional. As principais produções cinemanovistas 
foram feitas por cineastas do Rio de Janeiro e da Bahia, como Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, 
Leon Hirszman, Cacá Diegues, entre outros. RAMOS, Fernão Pessoa. História do Cinema Brasileiro. São 
Paulo: Art Editora, 1990. p. 302. 
9 Depoimento de Jorge Bodanzky reproduzida na Ficha Técnica do filme, p. 5, Disponível no Acervo de 
Documentação da Cinemateca Brasileira.  
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afirma que quer ficar rico pra nunca mais voltar para “aquele fim de mundo” 

-, pode ser analisado como uma deslegitimação do governo militar e suas 

políticas econômicas, que ele tanto elogia. 

O encontro de Tião com Iracema e a história ficcional que os envolve 

são imperativos para a construção do “efeito do real” desejado por Jorge 

Bodanzky. Os dois se conhecem em um bar em Belém, no dia da tradicional 

festa religiosa do Círio de Nazaré10. Iracema pega carona com o 

caminhoneiro, com o objetivo de chegar até São Paulo, e o percurso dos dois 

atores é uma espécie de coleta de dados empíricos do dano causado pelo 

“progresso” na região. O registro de cenas de queimadas, desmatamento e 

exploração de mão de obra são expostos através dos encontros dos dois 

personagens principais com habitantes da região. Edna de Cássia e Pereio 

são como entrevistadores que, mesmo atuando, dialogam sobre a situação 

econômica e social da região com pessoas comuns, que eles encontram pela 

viagem. Esses registros de acontecimentos do cotidiano através de cenas 

ficcionais conferem ao filme um valor documental que pode ser considerado 

fonte para a pesquisa historiográfica sobre o período retratado.  

Através do conceito de alegoria de Ismail Xavier, este trabalho vê na 

personagem da ribeirinha Iracema diversas possibilidades de 

representações alegóricas que, através do discurso fílmico, retratam as 

catástrofes11 vividas pelos moradores da região amazônica durante o 

período de crescimento econômico e modernização conservadora que 

ocorreu no início da década de 1970 e motivou a construção da rodovia 

Transamazônica, que a gestão do então presidente Emílio Garrastazu Médici 

acreditava ser a promoção de um “tempo novo” (MENEZES, 2007, p. 82) no 

país, onde a rodovia seria a personificação desse futuro, como potência 

mundial, que estava sendo apressado pelos militares, através de obras 

gigantescas que trariam desenvolvimento econômico em ritmo acelerado 

para as regiões ainda em estado de pobreza.   

Entretanto, o que Iracema, uma transa amazônica nos mostra é o 

contrário do que diziam os militares. A narrativa não retrata o crescimento 

econômico prometido pelo governo, tão pouco a inclusão social dos 

marginalizados, como os indígenas, os ribeirinhos e as mulheres vítimas da 

                                         
10 Cena com linguagem típica do cinema-verdade, em que Iracema, como personagem 

ficcional, é inserida em um evento real que é registrado pela câmera na mão do diretor Jorge 

Bodanzky. 
11 Aqui, nos baseamos no conceito bejaminiano de que os processos históricos são 

catástrofes, onde os marginalizados, como os povos indígenas da região amazônica, sofrem 

diversas formas de violência com as mudanças econômicas e sociais postas pelas classes 

dominantes.  
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exploração sexual. Através da análise minuciosa dos aspectos da linguagem 

fílmica, buscando encontrar o dizível e o visível, além de outros conjuntos de 

signos, na obra de Jorge Bodanzky e de Orlando Senna, pretende-se 

compreender os significados da personagem Iracema que, neste artigo, é 

entendida como a representação do abandono, da exploração e 

marginalização que o governo militar cometeu com os indígenas e seus 

descendentes. 

 

As alegorias em Iracema 

Iracema, uma transa amazônica começa com imagens fechadas de um 

rio, na floresta amazônica, onde a família de Iracema viaja dentro de um 

barco. As primeiras cenas são de lentidão. Sem sons exteriores nos primeiros 

minutos, podemos ouvir apenas o barulho do motor do barco, nomeado de 

“Graças a deus”, detalhe que evidencia o caráter religioso da população da 

região de Belém, que nos permite a análise de como as crenças religiosas 

indígenas foram sufocadas pelos colonizadores e “civilizadores”12 ao longo 

da história do país. Após três minutos do longa, o som de um rádio rompe o 

silêncio do barco e um locutor passa notícias para os habitantes do interior 

do Estado do Pará. O barulho vindo do aparelho evidencia aspectos da 

modernização da região, mesmo que no meio de cenas que retratam a 

natureza, a simplicidade e a pobreza do dia a dia dos ribeirinhos, 

contradizendo o discurso de desenvolvimento e modernização feito pelo 

governo militar. Após a viagem de barco, que já está ancorado em um porto, 

as imagens mostram Iracema como uma criança, brincando no rio com seus 

irmãos. O pai desce do barco e vende açaí em um bar. A negociação é feita e 

o pagamento é metade em dinheiro e outra metade em cachaça. A cena de 

abertura do filme já expõe os problemas sociais da região. Ao chegar em 

Belém, o travelling da câmera mostra a porto da cidade lotado por diversos 

tipos de pessoas. Famílias ribeirinhas em barcos, vendedores nas 

barraquinhas de feira e alguns homens, provavelmente em situação de rua, 

tomando banho na beira do rio. O olhar de Iracema é evidenciado através de 

um close13. Sua feição, ao olhar as pessoas em volta do porto, é mais de 

curiosidade do que de espanto, mas, nesse primeiro momento, passa um 

                                         
12 Uma das campanhas do regime militar nesse período era a “Ocupar para não entregar”, 

que incentivava a ocupação da região amazônica por migrantes de outras áreas brasileiras. 

A migração sulista foi das causas para as influências que modificaram os hábitos culturais 

dos amazoneneses. O longa de Bodanzky e Senna retrata essa fluência em diversos 

momentos, através das crenças religiosas, das músicas tocadas em bares e nas vestimentas 

de alguns homens, no estilo gauchesco. (SOUZA, 2014, p. 10-11) 

 
13 00’09’’49’’’. 
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misto dos dois, ainda com um ar infantil. Após mostrar o olhar de Iracema 

para a cidade, uma mudança de plano mostra um homem, sem identificação, 

fumando um cigarro e olhando para a câmera, com feição desconfiada. Esse 

plano evidencia a questão da câmera intrusa do cinema verdade (WINSTON, 

2011), que se apropria da reação das pessoas retratadas para compor os 

signos do discurso fílmico intencionado pelos diretores. Esses detalhes são 

percebidos durante todo o longa. 

A estrutura narrativa do filme é dividida em quatro partes, onde o 

roteiro ficcional é marcado pela perambulação - sobretudo da jovem Iracema 

-, aspecto comum dos filmes do cinema marginal, da década de 1970. 

Segundo Fábio Uchôa, a narrativa construída através de viagens, nos filmes 

desse período, é uma metáfora sobre a desesperança em relação ao destino 

do coletivo social, no contexto da época, onde o trajeto é mais importante do 

que o local de partida ou de chegada14. O primeiro bloco narrativo é a 

apresentação do ambiente e dos personagens, primeiramente de Iracema, 

na cena já descrita, e depois do caminhoneiro gaúcho Tião Brasil Grande, que 

fará o contraponto com ela. A presença dos dois é exposta de forma 

equilibrada - sendo que no início eles ainda não se conhecem e são 

apresentados separadamente -, e algumas outras cenas que registram o 

cotidiano de Belém - com ou sem a presença dos personagens principais -, 

que também tomam grande parte do bloco. O segundo bloco tem como 

ponto de início o encontro de Iracema e Tião em uma boate da capital 

paraense. A partir do encontro do gaúcho com a ribeirinha, o caráter de 

denúncia do filme é explorado mais intensamente pelos diretores. Através 

da viagem dos personagens ficcionais, a câmera registra as queimadas na 

beira da estrada (que são expostas através de travellings, para dar a sensação 

ao espectador de que as cenas são cotidianas, sem nenhum tipo de 

exposição direta ou observações feitas por Tião e Iracema), o contrabando 

de madeira e a miséria dos habitantes da região. Os dois personagens têm 

pesos iguais nesse bloco narrativo. Muitas cenas são construídas através de 

diálogos, com caráter de entrevistas, entre os personagens ficcionais, 

sozinhos ou juntos, e moradores da região. O terceiro bloco tem como ponto 

de virada o abandono de Iracema por Tião, quando o caminheiro deixa a 

prostituta na beira de uma estrada, no meio da noite. A partir daí, Tião segue 

seu caminho, reencontrando Iracema apenas na última cena do filme, que 

compõe o quarto e último bloco. A terceira parte narrativa é quase que 

somente sobre Iracema, onde suas andanças e perambulações a fazem 

deslocar-se de forma fragmentada, sem nenhuma identificação dos lugares 

                                         
14 UCHÔA, Fábio Raddi. Perambulação, silêncio e erotismo nos filmes de Ozualdo Candeias 

(1967-83). Tese (doutorado), São Paulo: ECA-USP, 2013. p. 18. 
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por onde ela anda. O que fica claro é a decadência de Iracema que, quanto 

mais anda, mais marginalizada fica, em total contraposição a Tião. Esses 

blocos representam, também, as fases do percurso de Iracema no filme, 

retratando primeiro a sua inocência, vista como uma criança ribeirinha, 

depois o seu envolvimento com a cidade, símbolo da modernização, com a 

prostituição e, por último, a sua decadência social. Nas três fases existem 

diálogos que ressaltam o quanto Iracema não tem esperança no destino, por 

mais que a modernização da região fosse, como prometia o governo, uma 

oportunidade para a ascensão social dela e de seus conterrâneos. Então, no 

último bloco do filme o caminhoneiro reencontra a ribeirinha, em um 

prostíbulo de beira de estrada.  

Entre os signos visíveis de Iracema, uma transa amazônica, um dos que 

mais nos transmitem mensagens não ditas é o olhar da menina. Durante o 

processo de chegada na cidade grande com a sua família, ao conhecer os 

costumes de Belém, como a festividade do Círio de Nazaré, momento em 

que a câmera retrata a festa através de um formato de documentário, e ao 

começar uma vida diferente, os olhos de Iracema se mostram sempre 

curiosos e poucas vezes espantados, mesmo ao assistir a apresentação da 

mulher sem corpo. A jovem ribeirinha, na cidade de Belém, é apenas mais 

uma em meio à multidão, sem preocupação com futuro, com o 

desenvolvimento ou a modernização da sua região, e totalmente sem 

destino. Após cerca de vinte e oito minutos de filme, Iracema tem o primeiro 

contato com a noite da capital, quando já aparece consumindo bebida 

alcóolica e sendo observada por diversos homens. Esse é o ponto de virada 

na vida da personagem de Bodanzky e Senna. Ao chegar à cidade, que é a 

maior representação da modernidade e da concretização do capitalismo, 

Iracema é corrompida como criança, descendente de indígenas e moradora 

das margens de rios no Amazonas. Nesse período, onde o discurso de 

progresso era contrário à ideia de natureza, quem Iracema era e 

representava não seria aceito pela sociedade e pelas políticas públicas. A 

partir daí Iracema passa a prostituir-se e sua família não faz mais parte da 

narrativa. Ela deixa de ser a menina ribeirinha e passa a ser mulher da cidade 

grande. Aparece em uma cena com os seios de fora, usa roupas curtas e 

muita maquiagem branca no rosto, na tentativa de ficar menos índia e mais 

brasileira, como ela mesma afirma ser em um diálogo com Tião Brasil 

Grande, que acontece no segundo bloco narrativo do filme.  A negação da 

descendência indígena evidencia o preconceito social que muitos brasileiros 

tinham – e ainda têm – com esses povos, devido à grande desvalorização que 

os índios sofrem desde o início da colonização do Brasil.  
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A falta de perspectiva de futuro faz Iracema caminhar, até se encontrar 

com Tião Brasil Grande, que dá carona para a menina em seu caminhão, sem 

um destino pré-estabelecido. A relação dos dois é de deboche por parte de 

Tião em todo o momento. Ele não sabe direito o seu nome, chama a menina 

de burra e a explora sexualmente em troca de carona. Na narrativa, o 

personagem de Paulo César Pereio é a metáfora da ditadura militar, com seu 

discurso nacionalista, de progresso, de exploração da natureza, meritocracia 

e carregado de preconceito. Para o caminhoneiro, a menina não passa de 

uma ribeirinha sem futuro na vida, que não vai a lugar algum porque “não 

tem cabeça” e não faz parte da “grande nação brasileira”, que faz o país se 

desenvolver com o seu trabalho. No segundo ponto de virada do filme, já não 

é mais vantagem para Tião viajar com Iracema, então ele a abandona, sem 

qualquer preocupação com o seu destino. A partir desse momento, Iracema 

entra no processo de degradação social, o que acreditamos representar 

alegoricamente o fim dos interesses do governo militar na região amazônica, 

ou seja, a renúncia do mito da “grande aventura nacional” que afirmava o 

caráter desbravador e heroico dos militares, que tinham a coragem de entrar 

na grande floresta, para realizar uma das maiores construções da história do 

país, que elevaria o Brasil a uma das maiores potências econômicas 

mundiais. 

Perambulando pelas estradas da Transamazônica, Iracema tem 

contato com a pobreza dos trabalhadores da madeira, com o trabalho 

escravo, com os perigos decorrentes da prostituição, com a violência policial 

e com o abandono social por parte do governo. Após algumas cenas entre 

pequenos vilarejos, cidades, favelas e fazendas, o destino de Iracema a leva 

até um prostíbulo de beira de estrada, quando Bodanzky e Senna nos 

apresentam a índia da ditadura militar, abandonada, alcoolizada, sem dentes 

e vestindo apenas uma bota no pé. Na cena final de Iracema, uma transa 

amazônica, que marca o último bloco narrativo do filme, acontece o 

reencontro de Iracema e Tião, que não a reconhece em um primeiro 

momento. Tal qual o governo, o interesse de Tião Brasil Grande passou a ser 

outro: o caminhoneiro agora transporta gado até o estado do Acre. Na sua 

fala, Tião argumenta que o transporte de madeira é muito trabalhoso, 

porque é necessário entrar no meio da floresta, cortar as árvores e, até 

mesmo, construir estradas. Já os gados estão na beira da estrada, em áreas 

já desmatadas, e é “só juntar e levar embora”15. Essa frase, sendo analisada 

como uma metáfora do discurso do regime militar, evidencia o abandono da 

                                         
15 1’33’’00’’’. 
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ideia de levar progresso e desenvolvimento econômico para a região da 

Amazônia, tão proferido no início dos anos 1970 pelo governo de Médici.  

Ao reconhecer a menina, Tião diz a Iracema que ela está diferente, e a 

preocupação dela é saber se ela está mais bonita ou mais feia. O 

caminhoneiro afirma que ela está mais feia. Ao contrário, Iracema ri e diz 

“Feia! Mas Tião... e você quanto mais velho, mais bonito fica!”16. Esse diálogo 

também é importante para entendermos as relações sociais que o longa 

busca expor, visto que a situação de Tião, visualmente melhor do que no 

começo do filme por conta de uma melhoria econômica, que pode ser 

consequência da mudança na forma de trabalho - com o abandono das 

madeiras -, ou da venda de seu caminhão, expõe a relação entre o ser que 

pertence ao local, que é explorado e abandonado, e o “ocupante”17, que vem 

de outro lugar para explorar a região, tirando riquezas e promovendo um 

aumento do abismo econômico e social entre eles. Depois de alguns minutos 

sentado, bebendo cachaça com as prostitutas, Tião volta para o seu 

caminhão, andando lado a lado com Iracema, que diz a ele que está vivendo 

da exploração sexual dos homens que passam por ali, que muitas vezes nem 

a pagam pelo uso de seu corpo. Tião a responde com desprezo, diz “vence na 

vida quem mais caminha”18 e entra no seu caminhão. Iracema implora para 

que o caminhoneiro a dê “cinco conto”, mas Tião diz “vai te pra porra” e a 

abandona no mesmo lugar, explorada e pobre.  

Essa cena é, na concepção deste trabalho, uma representação 

alegórica do que a ditadura militar fez com a região amazônica no início dos 

anos 1970, durante a construção da Transamazônica. Como dito acima, o 

abandono de Iracema por Tião é, metaforicamente, o mesmo que o regime 

militar cometeu com a natureza e os habitantes da Amazônia, que foram 

utilizadas de acordo com os interesses do capitalismo e da modernização 

acelerada do país, o que foi possível graças às políticas dos militares, que 

deixou o povo da Amazônia numa situação de exploração - econômica e 

sexual - e desigualdade social ainda pior do que a que eles se encontravam 

no período anterior ao da construção da rodovia.  

Por fim, acreditamos que a Iracema de Jorge Bodanzky e Orlando 

Senna é a alegoria do futuro da nação do Brasil Grande, da ditadura militar, 

representando aqueles que são os brasileiros originais: mestiços, pobres, 

moradores do interior ou de áreas rurais e trabalhadores vítimas da 

exploração social. O que Iracema, uma transa amazônica intenciona retratar 

                                         
16 1’29’’38’’’ 
17 Termo utilizado por Paulo Emílio Salles Gomes em Cinema: trajetória no 

subdesenvolvimento. 
18 1’34’’24’’’. 
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são as fraturas sociais decorrentes do descaso e da exploração, do abandono 

e da marginalização desse povo que na luta de classes, como afirmaria 

Benjamin, fica com a pior parte do progresso histórico burguês: com a 

catástrofe. 
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A intenção deste trabalho é discutir algumas questões que envolvem as 

adaptações literárias para o cinema. Neste caso especifico, utilizaremos para 

tal nosso objeto de pesquisa para a tese em História, a saber, o filme 

Entrevista com vampiro (1994) dirigido por Neil Jordan. A obra foi adaptada do 

romance homônimo escrito por Anne Rice em 1976 e, obviamente, por conta 

da distância temporal, traz uma série de diferenças entre seus contextos de 

produção. Entretanto, mais que isto, nos interessa aqui discutir as relações 

entre adaptação e obras adaptadas utilizando como arcabouço teórico 

autores como Linda Hutcheon, Robert Stam, Robert Rosenstone, entre 

outros. Buscamos algumas das diferenças entre as obras que estão também 

relacionadas às conexões com seu tempo de produção. 

 

Palavras-chaves: vampiros no cinema, adaptações literárias, cinema pós-

moderno. 
 
 

A literatura sempre foi uma fonte inesgotável de roteiros para o 

cinema, e prova disto é que existe uma categoria especial no Oscar1, para 

premiar os chamados “roteiros originais”, ou seja, aqueles que não se 

baseiam em obras literárias anteriores sejam elas romances, ficção científica, 

terror, suspense, etc. Apenas como exemplo mais atual, a recente onda de 

adaptações envolve revistas em quadrinhos – com destaque para os 11 

filmes da Marvel – que atualmente geram bilhões em bilheteria em todo o 

mundo recebendo, inclusive, premiações2. A maior parte dos roteiros de 

                                         
1 O maior evento de consagração cinematográfico e também o mais antigo, o The Academy 

Awards ou The Oscars, realizado desde 1927 com a intenção de premiar os destaques do 

cinema.  
2 Pantera Negra (Black Panther) de 2018, parte do chamado MCU – Universo Cinematográfico 

Marvel – foi o primeiro filme de super-herói indicado ao prêmio de Melhor Filme na história 

do Oscar e ganhador de três prêmios: Melhor Design de Produção; Melhor Figurino e Melhor 

Trilha Sonora Original.  
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grandes sucessos e clássicos do cinema, são adaptações de obras literárias. 

Segundo Brito (2006, p. 143), estes roteiros superam em número a 

quantidade de originais e sempre causaram controvérsias, com críticas 

imensas por conta dificuldade de “fidelidade”, uma discussão comum nas 

conversas pós-filme.  

Contudo, a influência da literatura no cinema é indiscutível, inúmeros 

objetos e gêneros cinematográficos tem suas origens nela, a começar pela 

própria ideia de gênero que é uma categorização literária. Entre os 

elementos adaptados situam-se nosso objeto de estudo: os monstros e 

vampiros dos romances góticos e fantásticos que foram transformados e 

reconfigurados da literatura entre os séculos XVIII e XIX sendo apropriados e 

ressignificados pelo cinema do século XX.  

No caso dos vampiros em especifico, visto que são meu objeto de 

pesquisa desde a graduação3, percebemos que há uma grande diferenciação 

entre as lendas e suas apropriações na literatura gótica que surgiu a partir 

do século XVIII. Para entender estas modificações nos permitimos fazer um 

apanhado geral do período até o final do século XIX, quando o irlandês Bram 

Stoker, imortaliza seu Drácula e o transforma no modelo geral para o cinema 

posterior.  

Considerado o primeiro poema moderno que aborda a temática 

vampírica, Der Vampir (1748) de Heinrich August Ossenfelder narra a história 

de um vampiro que invade o quarto de uma jovem inocente para seduzi-la. 

Em a Noiva de Corinto (1797), Goethe conta sobre uma noiva que volta dos 

mortos para seduzir os jovens. Christabel (1780) de Samuel Taylor Coleridge 

é consensualmente considerado o primeiro poema sobre vampiros em 

inglês – os anteriores eram alemães – que também trata de uma jovem 

amaldiçoada que volta dos mortos. Entretanto, somente entre os séculos 

XVIII e XIX com o surgimento dos romances góticos – que nos deram clássicos 

inquestionáveis como O médico e o monstro (1886) de Robert Louis Stevenson 

e Frankenstein (1888) de Mary Shelley –, é que o vampiro ganhou lugar de 

destaque na literatura.  

Em 1897, Bram Stoker publicou Drácula com elementos oriundos dos 

escritos anteriores – a aparência aristocrática e sedutora que atraía mulheres 

inocentes de The vampyre (1819) de John Polidori; os caninos afiados e longos 

do Varney, the vampyre (1845-1847) de James Malcolm Rymer; a ambientação 

                                         
3 Trabalho a temática do imaginário construído acerca do vampiro na monografia da 

graduação e o vampiro no cinema em minha dissertação de mestrado. A tese de 

doutoramento focará a monstruosidade e o uso do vampiro como metáfora social 

analisando o filme Entrevista com o vampiro (1994) como fonte primária, além de outros 

vampiros no cinema. 
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gótica e o fato de dormir em criptas de castelos decrépitos, a maldade e o 

domínio dos animais vindos de Carmilla (1872) escrito por Sheridan Le Fanu 

e o anônimo O estranho misterioso (1860). Além destes elementos, Stoker 

incluiu a ligação ao demônio, o temor aos símbolos cristãos, a necessidade 

de convite para entrar nas residências, a habilidade para transformação em 

morcegos, névoa, o controle de tempestades e a incapacidade de ter sua 

imagem refletida no espelho. A literatura moldou e o transformou o monstro 

até o século XIX, quando o cinema assumiu o processo e consolidou-o no 

imaginário moderno a partir do século XX. (VIEIRA, 2015). 

Mesmo não sendo oficial, por conta de não ter obtido os direitos da 

obra – a viúva de Stoker, Florence, não permitiu e processou o diretor quando 

o filme foi lançado – Friederich Murnau adaptou, pela primeira vez para o 

cinema, Drácula com outro nome Nosferatu, retomando a imagem do 

vampiro horripilante e medonho. A película foi produzida em uma Alemanha 

pós-guerra derrotada e destruída, angustiada. Conde Orlock, o vampiro em 

Nosferatu é uma força sobrenatural que nem ciência, nem religião 

conseguem deter, no final, o auto sacrifício da esposa de Harker – objeto de 

desejo do conde – é que consegue detê-lo enganando para que se exponha 

a luz do sol nascente.  

A adaptação em Hollywood com a aquisição dos direitos viria pelas 

mãos de Tod Browning, em Dracula (1931) com o ator húngaro Bela Lugosi 

que incorporou seu sotaque estrangeiro e a famosa capa. A partir daí, foram 

uma série de adaptações sempre incluindo algo ou transformando de 

alguma forma a imagem dos vampiros nas películas, até mesmo, pouco a 

pouco, tornado um herói, anti-herói, príncipe encantado, desencantado, 

enfim, humanizado. Um ser com alma, compaixão, empatia, amarguras e 

problemas existenciais tipicamente humanos.   

Uma das adaptações mais famosas dos últimos anos é Dracula, de 

Bram Stoker (1992)4 dirigida por Francis Ford Coppola. É também, em alguns 

pontos controversas, justamente pela questão da adaptação. O filme foi 

distribuído e divulgado como a mais fiel adaptação do romance de Stoker, o 

que, obviamente, não o é de todo. Coppola manteve a narrativa epistolar da 

obra, mas romantizou o vampiro, humanizou-o. Dracula é um herói trágico, 

atormentado pela perda de sua esposa. Toda sua busca é por ela. Quando 

Jonathan Harker chega a seu castelo, um revigorado conde descobre que a 

noiva de Harker é a reencarnação de sua esposa perdida e parte para 

Londres afim de reconquistá-la. Ele não deixa de ser um monstro, uma 

                                         
4 A partir deste ponto optamos por mencionar as obras com seus títulos 

preferencialmenteem português por seu lançamento no Brasil com títulos em nossa língua. 
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criatura das trevas sedenta de sangue, mas seus atos são justificados pelo 

trágico destino do qual foi vítima. (VIEIRA, 2013). 

Voltando à literatura encontramos uma das explicações para a 

mudança dessa nova roupagem dos vampiros no cinema. Podemos localizar 

uma das principais influências em 1976 quando foi lançada a obra Entrevista 

com o vampiro da autora Anne Rice. O livro foi o primeiro de uma série 

denominada Crônicas Vampirescas e tem publicações de novos partes até a 

atualidade, num total de 12 obras5, sendo que foram adaptadas o 

homônimo, Entrevista com o vampiro em 1994 e A rainha dos condenados em 

20026. 

Em Entrevista, Rice modificou a imagem destes seres que, em geral, 

eram tratados como antagonistas, vilões, um mal a ser derrotado num 

maniqueísmo absoluto. A autora rompe isto ao criar um vampiro 

protagonista de sua própria história, a narrativa é feita de sua perspectiva, 

em uma entrevista concedida a um jornalista para se expor ao mundo, sair 

das sombras, além de reviver suas memórias e refletir sobre seu passado e 

suas experiências. Com isto, Rice modificou o imaginário sobre vampiros que 

se desenvolve no cinema, na literatura, na televisão. Dito isto, vejamos 

algumas questões sobre a adaptação.  Entrevista com o vampiro traz a 

história de Louis de Pont Du Lac, um vampiro solitário com cerca de 200 

anos. Ele decide dar uma entrevista a um repórter iniciante que o segue pelas 

ruas da cidade de San Francisco. Nela ele fala de sua existência como um 

morto-vivo, suas angústias e apreensões, demonstra ser uma criatura 

sempre em busca de entendimento de si e do mundo a sua volta. Foi 

transformado por Lestat de Liancourt, um vampiro tipicamente literário, que 

não tem moral, nem qualquer preocupação, vive apenas para satisfazer seu 

desejo por sangue e diversão. Em seu caminho, eles encontram Claudia, uma 

órfã que transformam numa criança vampiro. Louis, Lestat e Claudia têm 

finais diferentes e sua convivência se passa entre amor e ódio, frustrações e 

tentativas de fazer parte do mundo passando despercebidos entre os 

mortais através dos séculos, vendo a sociedade modificar-se e buscando seu 

espaço nela. 

                                         
5 Entrevista com o vampiro (1976); O vampiro Lestat (1985); A rainha dos condenados (1988); 

A história do ladrão de corpos (1992); Memnoch (1995); O vampiro Armand (1998); Merrick 

(2000); Sangue e ouro (2001); A fazenda Blackwood (2002); Cântico de sangue (2003); 

Príncipe Lestat (2014) e Lestat e os reinos de Atlântida (2017). 
6 O filme foi um fracasso de bilheteria, mal conseguindo cobrir seu custo de produção, ao 

contrário de Entrevista que arrecadou quase 5 vezes mais e hoje é considerado um clássico. 

Fonte: www.imdb.com 
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O livro inicia com o vampiro Louis, protagonista da história, na cidade 

de San Francisco (Estados Unidos) nos dias contemporâneos a sua 

publicação, ele não menciona datas, mas fala no presente. Considera-se um 

ser vazio e sem propósito e ao encontrar um repórter em um bar, decide lhe 

contar sua história. Ele inicia pelo ano em que foi transformado em vampiro, 

1791 – podemos supor que sua narrativa cobre uma passagem de 200 anos.  

O filme começa com uma tomada aérea da cidade e de sua ponte 

durante a noite, passando por um letreiro que indica o porto de San 

Francisco, deixando clara a intenção de situar o espectador no espaço da 

cidade. A câmera parece sobrevoá-la, aterrissando em uma calçada e, após 

alguns passos entre a multidão, parece subir pela parede em direção a um 

quarto do hotel San Martin. A impressão é que o espectador está 

sobrevoando a cidade, entrando pela janela do hotel e se pondo num canto 

do quarto, para observar a conversa de Louis e do repórter como se estivesse 

dentro do quarto. Temos uma indicação mais clara do ano numa cena 

próxima ao final do filme (01:42:53); Louis está saindo de uma sessão 

noturna no cinema e o cartaz indica Tequila Sunrise que foi lançado em 1988 

– são os mesmos 200 anos.  

O livro tem cerca de 300 a 400 páginas, conforme a edição e foi 

originalmente lançado em 1976. A história foi dividida em quatro partes 

diferenciadas pelo espaço: New Orleans, Europa Central e Oriental, Paris e 

San Francisco. Já o filme tem duração de 122 minutos e é possível observar 

três partes distintas: New Orleans, Paris e San Francisco.  

Algumas partes do livro foram suprimidas, assim como alguns 

personagens, porém a essência continuou a mesma: um vampiro que não é 

mais somente um ser maligno, é também parte da sociedade em que vive, 

tem dúvidas, receios, medos, frustrações. Ao ler o livro ou ao assistir o filme 

o leitor/espectador se identifica com o monstro, pois ele foi humanizado.  

A trama é centrada em Louis, um vampiro que foi transformado em 

1791. Ele era um fazendeiro em New Orleans responsável pelo sustento de 

sua mãe, sua irmã e irmão mais jovens. O irmão, religioso convicto, desejava 

se tornar padre e ir para a França lutar contra o ateísmo e as consequências 

da Revolução Francesa – lembremos que esta parte da história acontece em 

1791 e a queda da Bastilha, marco da Revolução, ocorreu em 1789 – ao ter 

sua ideia rejeitada por Louis, seu irmão se suicida. Sentindo-se culpado pela 

morte do irmão, ele busca a morte de todas as formas, até que atrai o 

vampiro que o transforma, Lestat.  
 

Passei a beber o tempo todo e a ficar em casa o mínimo possível. 

Vivia como um homem que queria morrer, mas não tinha coragem 

para fazê-lo sozinho. Andei em ruas e vielas escuras, estava sempre 
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em cabarés. Escapei de dois duelos, mais por covardia e apatia, pois 

na verdade queria ser morto. E, então, fui atacado. Poderia ter sido 

qualquer um – eu era um convite para marinheiros, ladrões, 

maníacos, qualquer um. Mas foi um vampiro. (RICE,1992, p. 18) 

 

No filme a situação é a mesma, a diferença é que são retirados seus 

familiares e quem morre é sua esposa e seu filho durante o parto, o que, 

imaginamos, causaria um maior impacto e comoção junto ao público. 

Também o sentimento de culpa foi substituído pela dor da perda e o 

desespero advindo dela com resultados similares: a desistência da vida.  

Louis passa todo o seu relato se dizendo amaldiçoado, se perguntando 

se é uma criatura de Deus ou do diabo, tentando entender seu lugar na 

Criação. O temor dos vampiros aos símbolos religiosos é iniciado por Bram 

Stoker em Drácula, até então não era relevante. Seguindo Stoker os 

romances posteriores e logo após o cinema passaram a tratá-los como seres 

amaldiçoados por Deus, tementes a ele que não podiam entrar em igrejas 

ou locais sagrados, eram repelidos por crucifixos ou pelo sinal da cruz 

(MELTON, 2003, p. 181).  

Anne Rice foi uma das primeiras a modificar esta questão, seus 

vampiros não têm problema religioso, pelo contrário. Há um momento em 

que Lestat encontra Louis num esgoto se culpando por ter que matar seres 

humanos para sobreviver e o consola com uma visão muito própria sobre o 

mal, Deus e os vampiros.  
 

- O mal é um ponto de vista - sussurrava agora. - Somos imortais. E 

o que temos à nossa frente é o rico festim que a consciência não 

pode julgar e que os homens mortais não podem conhecer sem 

culpa. Deus mata, assim como nós; indiscriminadamente. Ele toma 

o mais rico e o mais pobre, assim como nós; pois nenhuma criatura 

sob os céus é como nós, nenhuma se parece tanto com Ele quanto 

nós mesmos, anjos negros não confinados aos parcos limites do 

inferno, mas perambulando por Sua terra e por todos os Seus 

reinos. (RICE, 1992, p. 88) 

 

Toda a construção da narrativa se concentra no sentimento de culpa 

que Louis carrega; este é o grande diferencial de Entrevista com o vampiro. 

Em alguns pontos o filme atenua falas e comportamentos. O próprio Louis, 

no filme, decide se alimentar apenas do sangue de animais para não matar 

seres humanos, pois respeita a vida e não acha que possa tirá-la, ao contrário 

de Claudia e Lestat que não só se alimentam de humanos, como os 

envolvem.  
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Pois assim era. Alimentava-me de estranhos. Aproximava-me 

somente o suficiente para perceber a beleza pulsante, a expressão 

única, a nova e apaixonada voz e depois matava antes que aqueles 

sentimentos de repulsa pudessem se elevar, aquele medo, aquela 

pena. 

- Cláudia e Lestat conseguiam caçar e seduzir, passar muito tempo 

em companhia da vítima ludibriada, saboreando o esplêndido 

humor de sua amizade traiçoeira com a morte. Mas eu ainda não 

conseguia suportar isto. E assim, a população crescente, era, para 

mim, uma floresta na qual estava perdido, e incapaz de parar, 

rodopiando bem rápido para afastar pensamentos ou dor, 

aceitando repetidamente o convite da morte. (RICE, 1992, p. 18) 

 

No livro, entretanto, Anne Rice é mais livre em suas palavras, Louis se 

alimenta de humanos e diz que os considera como alimento apenas, assim 

não tem culpa. Ele não é totalmente mal, como também não é totalmente 

bom, age dentro de suas próprias regras. E anda pelo mundo como se este 

lhe fosse indiferente. De certa maneira, a forma como os personagens se 

comportam no livro é uma interessante metáfora do período em que ele foi 

escrito, um momento em que o mundo estava em plena transformação, os 

valores estão sendo testados, as revoluções juvenis e femininas, as guerras 

haviam quebrado as velhas regras e normas. A vida já não era tão regrada e 

tão previsível, como fica bem claro na leitura e no filme.  

Ao terminar de ler o livro ou ver o filme entendemos que é uma forma 

totalmente nova de mostrar os vampiros, antes apenas monstros sugadores 

de sangue, agora seres que buscam seu lugar e que também tem seus 

próprios problemas. A humanização do vampiro com a identificação 

concomitante do leitor põe alguns questionamentos: será que a sociedade 

atual aceita melhor as diferenças ou foi o homem moderno que se tornou 

monstruoso? (JARROT, 1999). 

Não há como negar que literatura e cinema sempre andaram juntos e, 

por conta disto, há uma regularidade em manter-se análises que privilegiem 

os dois, geralmente, apontando diferenças e hierarquizando, sendo a obra 

original vista como melhor que sua adaptação fílmica. Tanto a crítica 

jornalística, quanto acadêmica tratam a adaptação como produto de 

segunda classe, mais ainda se forem adaptações contemporâneas e 

comerciais, como é o caso de Entrevista.  

Neste caso, pretendemos utilizar a metodologia de Robert Stam (2008) 

e de Linda Hutcheon (2013) e trabalhar a adaptação como adaptação, um 

texto que resulta numa nova obra reinterpretada dentro de um novo 

contexto, como “uma derivação que não é derivativa, uma segunda obra que 
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não é secundária – ela é a sua própria coisa palimpséstica”. (HUTCHEON, 

2013, p. 30). Robert Stam, por sua vez, diz que, 
 

O tropo da adaptação como uma “leitura” do romance-fonte, 

inevitavelmente parcial, pessoal, conjuntural, por exemplo, sugere 

que, da mesma forma que qualquer texto literário pode gerar uma 

série de adaptações. Dessa forma, uma adaptação não é tanto a 

ressuscitação de uma palavra original, mas uma volta num 

processo dialógico em andamento. O dialogismo intertextual, 

portanto, auxilia-nos a transcender as aporias da “fidelidade”. [...] 

Adaptações fílmicas caem no contínuo redemoinho de 

transformações e referências intertextuais, de textos que geram 

outros textos num interminável processo de reciclagem, 

transformação e transmutação, sem um ponto de origem visível. 

(STAM, 2008, p. 21-22). 
 

A própria obra literária Entrevista com o vampiro é, de certa forma, uma 

adaptação. Anne Rice reinterpreta o vampiro tradicional, aquele estereótipo 

de Bela Lugosi (1931) que mencionei anteriormente que, por sua vez, 

também foi adaptado do Drácula de Bram Stoker (1897), que foi adaptado 

de lendas e mitos, confirmando a ideia de Stam (2008) de impossibilidade de 

chegar à origem.  

Rice reinventa o vampiro ao torna-lo o narrador de sua própria 

história, até então, o vampiro era aquele de quem outros falavam; ao 

modernizá-lo, ele não vive mais em castelos decrépitos em algum país 

estrangeiro, ele é um cidadão comum, vivendo em uma grande cidade, 

totalmente inserido no mundo; e, ele não é mais o monstro a ser caçado, 

perseguido e derrotado, é um ser atormentado por sua consciência, por ter 

que matar para sobreviver, angustiado por suas escolhas,  que busca um 

sentido para sua existência e um lugar de pertencimento.  

As adaptações precisam adequar também os textos a novos 

contextos, locais e culturas, transformando questões que poderiam ser 

consideradas controversas para o tempo em que se inserem. Um exemplo 

para esclarecer: Claudia, a menina vampirizada por Lestat7 e Louis, na obra 

literária tem 5 anos, na adaptação fílmica – sendo interpretada por Kirsten 

Dunst – é uma menina com, aparentemente, 10 anos. Acreditamos que a 

                                         
7 Interpretado pelo ator Tom Cruise. O star system foi também fundamental para a adaptação 

cinematográfica de Entrevista com o vampiro (1994). Atores de peso como Tom Cruise, 

Antonio Banderas, Christian Slater e Brad Pitt (ainda em início de carreira) foram escalados 

para os papéis com o intuito de chamar a atenção do público e garantir o sucesso da 

bilheteria. 



 

321 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

mudança tenha acontecido por uma série de questões, entre elas o fato de 

que o público não aceitaria bem a sexualização de uma criança de 5 anos. 

Atualmente, talvez considerássemos ainda mais impróprio, mesmo ela tendo 

10 anos. A sociedade e os conceitos se modificam, por isto as adaptações 

também tem que se reinventar. A narrativa do vampiro é uma de muitas 

obras que “giram em torno de uma única figura variável, culturalmente 

estereotipada e, mesmo assim, adequada retrospectivamente, em termos 

ideológicos, à adaptação para diferentes tempos e lugares”. (HUTCHEON, 

2013, p. 206). 

Nos anos 1990 houve uma reinvenção e uma recuperação do vampiro 

que deixou de ser temática para os filmes B, ganhando novas roupagens e 

significados, ainda assim, em filmes comerciais. Um exemplo desta 

modificação pode ser apontado em Dracula de Bram Stoker (1992) dirigido 

por Francis Ford Coppola. Nele o famoso conde transilvano ainda é o nobre 

estrangeiro que vive em um castelo decrépito. Porém, Coppola junto com 

James Hart, que assina o roteiro, incluiu um prólogo para justificar a maldade 

do vampiro (COPPOLA e HART, 1992, p. 10-21). Ao receber uma falsa nota de 

sua morte em batalha, sua noiva suicida-se sendo condenada ao purgatório, 

sem paz para a alma, de acordo com as crenças católicas. A reação dele é 

renegar Deus e entregar sua alma ao diabo para vingar a noiva com todas as 

forças das trevas. Temos uma reinvenção do mito clássico do vampiro que 

agora não é somente um agente da destruição, mas sim, uma ser 

atormentado pela perda de seu grande amor. O monstro foi humanizado. Há 

também a mistura de gêneros cinematográficos heterogêneos que 

permeiam todo o filme e constituem o que Linda Hutcheon já apontava em 

Poética do pós-modernismo (1991) como uma contradição tipicamente pós-

moderna. 

Ao aceitar o conceito de pós-moderno para o cinema, estamos 

concordando que ele é hibrido, paradoxal, intertextual, contestatório, 

alusionista, autorreferenciado, ambíguo. Todos estes pontos são visíveis em 

Entrevista. O vampiro desta adaptação cinematográfica é uma reelaboração 

crítica do vampiro moderno, aquele representado por Drácula até os anos 

1990.  

Louis de Pont Du Lac é um fazendeiro de Nova Orleans que perde a 

esposa e o filho no parto do último. A partir disto ele perde o interesse pela 

vida e em sua amargura tem somente um desejo: morrer para juntar-se aos 

dois. Seu clamor pela morte é atendido não por Deus, mas por Lestat de 

Liancourt, o vampiro que o transforma com a promessa de que ele não 

sentirá mais dor. Porém, como vampiro, Louis tem sua dor, amargura e 
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solidão intensificadas, além de passar a questionar constantemente o 

sentido daquilo em que se tornou e a fonte original.  

Toda construção da narrativa de Entrevista se concentra no sentimento 

de culpa carregada por Louis. Ele é a síntese do mundo pós-moderno ao 

mesmo tempo em que busca um lugar de pertencimento, ele não pertence 

a lugar nenhum; vaga sem paradeiro pelo mundo em busca da resposta 

sobre o sentido de sua existência, se é uma criatura de Deus ou do Diabo ou 

sequer se eles existem. Um vampiro com consciência que é atormentado 

pela necessidade de matar para sobreviver; um ser imortal dentro de um 

corpo que considera vazio. Ele é a essência do paradoxo e da ambiguidade 

características do pós-modernismo.  

Louis é um personagem contraditório que deixa de acreditar na vida, 

no mundo, em Deus, mas passa a acreditar num ser sobrenatural, em um 

vampiro. Ele se agarra a ilusão de que, sendo um vampiro, poderá deixar 

todo seu desgosto e frustração no passado, o que descobre não ser possível, 

pois a partir do momento em que se torna um vampiro, ele passa a se 

questionar a respeito do sentido de sua existência e da necessidade 

premente e constante de ter que matar para sobreviver. Seu sonho se 

transforma numa grande desilusão que resulta em amargura.  

A contestação aos valores e preceitos da sociedade também é clara na 

narrativa do filme através da relação entre Louis e Lestat e, mais tarde, Louis 

e Claudia. Eles são uma família. Na década de 1990, houve o estabelecimento 

e ampliação de um debate acerca da homossexualidade por conta de 

questões como o alastramento da AIDS e da difusão da ideia de que existem 

maus e bons comportamentos e práticas sexuais, neste caso, os vampiros de 

Entrevista, funcionaram como uma excelente metáfora para grupos 

considerados marginais ou excluídos. 
 

E, a partir da perspectiva descentralizada, o “marginal” e aquilo que 

vou chamar de “ex-cêntrico” (seja como classe, raça, gênero, 

orientação sexual ou etnia) assumem uma nova importância à luz 

do reconhecimento implícito de que na verdade nossa cultura não 

é o monólito homogêneo (isto é, masculina, classe média, 

heterossexual, branca e ocidental) que podemos ter presumido. O 

conceito de não-identidade alienada (que se baseia nas oposições 

binárias que camuflam as hierarquias) dá lugar, conforme já disse, 

ao conceito de diferenças, ou seja, à afirmação não da uniformidade 

centralizada, mas da comunidade descentralizada – mais um 

paradoxo pós-moderno. (HUTCHEON, 1991, p. 29). 
 

Em relação a intertextualidade apontada por Stam (2008) há uma 

passagem que ilustra perfeitamente isto mesclando o cinismo dos anos 1990 
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com a representação teatral do filme, algo que encaixa no conceito de 

paródia que, “sugere uma redefinição da paródia como uma repetição com 

distância crítica que permite a indicação irônica da diferença no próprio 

âmago da semelhança.” (HUTCHEON, 1991, p. 47). Enquanto vaga pelo 

mundo em busca de outros sua espécie, Louis chega a Paris e se depara com 

os integrantes do Teatro dos Vampiros, um grupo de vampiros que faz 

apresentações de peças teatrais em que fingem ser humanos que fingem ser 

vampiros num jogo de espelhos cínico, enquanto suas peças chocam ao 

apresentar humanos servindo verdadeiramente de “jantar”. Aqui o Teatro 

dos Vampiros faz uma referência ao Grand Guignol8.  

O fato é que Entrevista com o vampiro suscita muitas interpretações 

diferentes e uma infinidade de pontos para serem analisados: a falta de 

sexualidade, muito interpretada como homossexualidade entre os vampiros; 

a transformação de uma criança em vampiro e seu consequente 

aprisionamento no corpo de uma criança. No filme, Claudia é representada 

como uma menina de 10 anos, após 30 anos ela se dá conta que sua mente 

amadureceu, seu corpo não, portanto jamais será uma “mulher” fisicamente. 

Já o livro a retrata com 5 anos, tomando consciência de sua condição aos 65; 

a busca pelo sentido da existência, por um deus ou um diabo que justifique 

a vida; a contraposição clara entre o novo e o velho representados por Lestat 

e Louis pois, após 200 anos Louis está totalmente inserido no mundo 

contemporâneo, Lestat está escondido com medo da luz noturna e da 

modernidade ainda vestindo seus velhos trajes do início do século XIX; entre 

outros tantos pontos.  
 

- Os anos transcorreram assim. Anos, anos e anos. Mas precisei de 

muito tempo para que me ocorresse algo óbvio a respeito de 

Cláudia. Pela sua expressão, suponho que você já adivinhou e me 

pergunto por que eu demorei tanto a fazê-lo. [...] 

- O corpo dela! - disse o rapaz. - Nunca cresceria! O vampiro 

assentiu. 

- Deveria ser um demônio infantil para sempre - disse, a voz baixa, 

como se pensasse a respeito. - Assim como continuo a ser o mesmo 

rapaz da época em que morri. E Lestat? O mesmo. Mas sua mente 

era uma mente de vampiro. E fui obrigado a ver como se 

aproximava da vida adulta. Começou a falar mais, apesar de nunca 

deixar de ser uma pessoa introspectiva que podia me ouvir 

                                         
8 Grand Guignol foi um teatro parisiense surgido em 1897 que representava peças que 

chocaram o público de Paris. Algumas peças continham cenas de decapitação, cirurgia, 

assassinado e eram feitas de tal maneira a passar realismo que o público, em alguns casos, 

fugia apavorado no meio a apresentação. Mais informações disponíveis em: 

<www.grandguignol.com>. 
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pacientemente durante uma hora sem me interromper. E cada vez 

mais seu rostinho de boneca parecia possuir dois olhos totalmente 

adultos e conscientes, e a inocência parecia perdida em algum 

lugar, junto com brinquedos esquecidos e a perda de uma certa 

paciência. [...] Transformara-se numa sinistra e poderosa sedutora, 

com sua voz tão clara e doce como sempre, apesar de ter uma 

ressonância que às vezes era tão adulta e seca e que surpreendia. 

(RICE, 1992) 

  

O fato é que Anne Rice, de maneira mais visível no livro que no filme, 

quebrou com as regras dos chamados clichês melodramáticos da literatura 

que perduram desde o século XVIII. Estes eram baseados no maniqueísmo 

total: o combate entre o bem – representado pelo grupo virtuoso em busca 

da felicidade – e o mal representado pelo grupo sem escrúpulos em busca 

do benefício próprio; cenários suntuosos; vinganças; mortes; maldições e 

finalmente, a vitória da virtude (BOTTON, 2007, p. 98). 

Em Entrevista com o vampiro não há redenção pela virtude, Louis se 

considera vazio, sozinho, um estranho a vagar num mundo onde não pode 

ser aceito; não há maniqueísmo absoluto, apesar de se compadecer dos 

seres humanos e ter compaixão, ele não deixa de matá-los para garantir sua 

sobrevivência e, principalmente, não há final feliz. Em ambos, filme e livro, 

após deixar Louis, o repórter é atacado por Lestat que busca um novo 

companheiro para sua existência. O filme representou este final de forma 

bem sugestiva: ao atacar o repórter que está dirigindo pela ponte de San 

Francisco, Lestat toma a direção do carro e liga o rádio. Enquanto ele 

atravessa a ponte a câmera vai se afastando cada vez mais e ouve-se a 

música Simpathy for the devil da banda Rolling Stones9. Em compensação, no 

livro o final também é sem nenhuma vitória, mas é o repórter que vai em 

busca de Lestat.  
 

- [...] Queria um lugar que não tivesse nada familiar Nada mais 

importava. E este é o fim. Não há mais nada. 

O rapaz continuou sentado e mudo, fitando o vampiro. [...] 

- Não - falou, respirando fundo. E depois repetiu mais alto. - Não! 

[...] Não tinha de terminar assim! - disse o rapaz, inclinando-se para 

a frente. 

[...] - Digo e repito que não poderia ter terminado de qualquer outro 

modo. 

- Não posso aceitar - disse o rapaz, cruzando os braços no peito e 

sacudindo a cabeça enfaticamente. - Não posso! 

                                         
9 A música é uma composição da banda inglesa Rolling Stones, mas no filme o que se ouve 

é uma versão da banda norte-americana Guns N’Roses. 
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[...] 

- Não vê em que transforma tudo? Foi uma aventura que jamais 

conhecerei na vida! Fala de paixão, de saudades! Fala de coisas que 

milhões de nós nunca experimentarão nem chegarão a 

compreender. E depois diz que termina assim. Digo-lhe... - agora 

estava na frente do vampiro, as mãos estendidas.. - Se me desse 

este poder! O poder de ver, sentir e viver para sempre!  

Os olhos do vampiro começaram a se arregalar lentamente, seus 

lábios se entreabrindo. 

- O que? - perguntou baixo. - O quê? 

[...] - Transforme-me agora num vampiro! - falou, enquanto o 

vampiro o fitava estupefato. [...] 

- Deus - balbuciou o vampiro e, se afastando, quase fez o rapaz 

perder o equilíbrio [...]  

- Fracassei - suspirou, sorrindo calmamente. - Fracassei 

inteiramente... [...] 

[...] E rapidamente o rapaz anotou: 

- Lestat... perto da avenida St. Charles. Casa velha em ruínas... 

vizinhança pobre. Procurar grades enferrujadas. [...] 

 

Bram Stoker criou o mito do vampiro moderno e deu nome a criatura: 

Conde Drácula, contudo foi Anne Rice que colocou as bases para os vampiros 

que fazem parte da atual onda de filmes, séries televisivas e livros, eles são 

jovens, belos e apaixonados.  

A literatura e o cinema incorporaram o vampiro ao imaginário 

moderno, o fascínio exercido por eles tem raízes na sua peculiar habilidade 

de fugir à morte e driblar o tempo, na maior parte dos casos eles mantêm a 

juventude e a beleza eternizadas. Seres com incrível capacidade de se 

adaptar às mais diversas épocas, os vampiros fazem com que nosso 

interesse se mantenha sempre oscilando entre altos e baixos níveis, mas 

nunca desaparecendo totalmente. A possibilidade de ter vida, juventude e 

beleza eternas é tão sedutora quanto assustadora.  
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A dinâmica dos signos em Extraordinário 

 
Alcioni Galdino VIEIRA (UTFPR)1 

 
Este trabalho centra-se na análise do filme Extraordinário, a partir de uma 

perspectiva semiótica. Tal abordagem parte do pressuposto de que há um 

conjunto de signos na linguagem cinematográfica que intermedeia o objeto 

representado e seu interpretante, especificamente, refere-se ao conceito 

peirceano de relação triádica do signo. A teoria semiótica de C. S. Peirce 

oferece aporte metodológico para a pesquisa, de caráter qualitativo, 

descritivo-interpretativista. Baseado no livro homônimo de R. J. Palacio, com 

direção de Stephen Chbosky, Extraordinário apresenta a história de um 

menino com deformidade craniofacial congênita. O maior valor da obra 

reside em seu pioneirismo quanto ao tema, até então bastante desconhecido 

do grande público. Apesar de relevante para a difusão ampla da temática, a 

obra desconsidera aspectos importantes das realidades econômica, 

educacional, médica, emocional e psicológica do contexto abrangido. Ao 

negligenciar oportunidades para significar seu objeto, Extraordinário perde 

a chance de melhor representar as experiências de crianças com 

deformidade craniofacial. 

 

Palavras-chaves: Semiótica peirceana, Linguagem cinematográfica, 

Extraordinário. 

 
 

A força da relação indexical do signo no cinema 

 

Indexicalidade é um conceito associado à teoria semiótica de C. S. 

Peirce, o qual estabelece um sistema de classificação dos signos da 

linguagem e descreve como se dá seu processo de significação (PEIRCE, 2000, 

45). Tornou-se um conceito-chave para estudos sobre o cinema, 

principalmente devido à conexão e associação existencial desse tipo de 

signo, o índice, com o mundo real.  

Na década de 1960, em Elementos de Semiologia, Roland Barthes 

(2012, p. 31) examinou alguns dos aspectos-chave da teoria peirceana 

aplicados à fotografia, com ênfase à noção de que a imagem fotográfica 

estaria de alguma forma diretamente relacionada ao objeto que representa, 

                                         
1Professora Adjunta da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Londrina. 
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o que deu origem a uma corrente teórica especializada na análise das 

imagens como um sistema de signos visuais. O trabalho de Barthes levou 

rapidamente estudiosos do cinema a aplicarem tais conceitos em relação às 

imagens cinematográficas, já que no centro do cinema está a ideia de 

imagem fotográfica em movimento.  

Em outra obra, O óbvio e o Obtuso, Barthes (2009, p. 27) delineia uma 

“retórica da imagem”, isto é, analisa mensagens contidas nas imagens, e até 

que ponto elas participam da criação de uma cosmovisão ideológica. Ou seja, 

o autor questiona a forma como a linguagem imagética, carregada 

ideologicamente, é capaz de transmitir uma mensagem educativa para a 

sociedade. Em seu ensaio, Barthes trabalha segundo as linhas de duas 

distinções teóricas: conotação e denotação, e as relações internas do signo 

entre o significante e o significado. Assim, O significado possui dois níveis, 

isto é, o denotacional e o conotacional. A denotação é o significado 

dicionarizado do signo e denota algo no mundo real. A conotação é a 

associação interpretativa que vem com o signo e é algo construído 

culturalmente e dependente do contexto. Desse modo, a retórica é 

determinada pela soma de significados produzidos pelos signos que 

compõem o código e estão na imagem com ideologia que os amarra em um 

enunciado coerente.  

Concluindo, em sua retórica da imagem, Barthes (2009, p. 29) 

argumenta que a “realidade natural" não é essencialmente criptografada ou 

codificada, mas sua reprodução é uma imagem visual que a codifica e impõe 

significado cultural a ela. Os meios visuais são percebidos como retratando 

a realidade, mas, na verdade, estão construindo-a. 

Retomar a definição original de C. S. Peirce de signo indicial e examinar 

como ele opera como parte de um sistema de signos pode ajudar a lançar 

luz sobre seu papel dentro da matriz da linguagem cinematográfica. Para 

determinar exatamente o que é indexicalidade, é necessária uma avaliação 

da teoria peirceana e sua classificação de signos. Segundo Peirce: 

 
Um signo, ou representâmen, é aquilo que, sob certo aspecto ou 

modo, representa algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria, 

na mente dessa pessoa, um signo equivalente, ou talvez um signo 

mais desenvolvido. Ao signo assim criado denomino interpretante 

do primeiro signo. O signo representa alguma coisa, seu objeto. 

Representa esse objeto não em todos os seus aspectos, mas com 

referência a um tipo de ideia que eu, por vezes, denominei 

fundamento do representâmen. “Idéia” deve aqui ser entendida 

num certo sentido platônico, muito comum no falar cotidiano; 

refiro-me àquele sentido em que dizemos que um homem pegou a 

idéia de um outro homem; em que, quando um homem relembra 
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o que estava pensando anteriormente, relembra a mesma idéia, e 

em que, quando um homem continua a pensar alguma coisa, 

digamos por décimo de segundo, na medida em que o pensamento 

continua conforme consigo mesmo durante esse tempo, isto é, a 

ter um conteúdo similar é a mesma idéia e não, em cada instante 

desse intervalo, uma nova idéia. (PEIRCE, 2000, p. 46) 

 

Peirce (2000, p. 49) criou um sistema triádico em que todos os 

fenômenos podem ser classificados por uma categoria de três: “Devemos 

distinguir entre o Primeiro, o Segundo e o Terceiro Correlato de qualquer 

relação triádica”, explica o teórico.  
 

Devemos distinguir entre o Primeiro, o Segundo e o Terceiro 

Correlato de qualquer relação triadica. O Primeiro correlato, dentre 

os três, é o que é considerado como de natureza mais simples, 

sendo uma mera possibilidade se um dos três for dessa natureza e 

não sendo uma lei a menos que todos os três sejam dessa natureza. 

O Terceiro correlato é, dos três, aquele que é considerado como o 

de natureza mais complexa, sendo lei se qualquer dos três for lei e 

não sendo mera possibilidade a menos que todos os três sejam 

dessa natureza. O Segundo correlato é, dos três, aquele que é 

considerado como de complexidade média, de tal modo que se dois 

quaisquer forem da mesma natureza, sendo ou meras 

possibilidades ou existências reais ou leis, então o Segundo 

Correlato é dessa mesma natureza, enquanto que se os três forem 

de naturezas diferentes, o Segundo Correlato será uma existência 

real. (PEIRCE, 2000, p. 50) 

 

Em um nível fenomenológico geral, tudo pode ser experimentado por 

meio de uma primeiridade, secundidade e terceiridade. Primeiridade é o 

nível imediato, de sentimentos, sem cognição ou contemplação. A 

Primeiridade está olhando para algo em sua totalidade, sem mergulhar em 

substâncias ou partes, é a qualidade como um todo e, portanto, monádica. 

Pode ser apenas denotada, mas não descrita por detalhes. Secundidade 

refere-se a um fato enquanto algo particular, todos os fatos têm um aqui e 

agora associados a eles. A secundidade é diádica, pois tem a capacidade de 

referenciar um correlato em virtude de sua relação. Já a terceiridade refere-

se a algo que não pode ser denotado, mas apenas descrito, ao mesmo tempo 

uma generalidade e uma lei. É em si outra tríade, pois nela encontramos a 

mediação ou representação e a base de um sistema de signos (SANTAELLA, 

2001, p. 33). 

Para Peirce, um signo representa algo para a ideia que produz. Em 

outras palavras, é o mecanismo que transmite alguma coisa para uma 
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mente. Um signo é dividido em três partes, isto é, objeto, significado e 

interpretante. Essa divisão é fundamental, pois há uma conexão tríplice do 

signo com a coisa significada e a cognição produzida na mente. Desse modo, 

a relação triádica dos signos consiste no signo, seu objeto e no pensamento 

interpretativo que é em si um signo. Todo signo é uma mediação entre o 

interpretante e seu objeto (SANTAELLA; NOTH, 1997, p. 16). 

Está embutida no signo uma série de representações, conforme 

explicam Santaella e Noth (1997, p. 17), e cada representação possui seu 

próprio interpretante, processo reconhecido por Peirce como um padrão 

infinito de representações e interpretantes. A existência é o elemento crucial, 

porém o interpretante não precisa existir no presente, mas pode existir 

também no futuro. 

Há ainda uma segunda tricotomia na classificação peirceana, na qual 

insere-se a noção de índice, juntamente com os conceitos de ícone e símbolo 

(PEIRCE, 2000, p. 52). Ícones exibem uma semelhança ou analogia com o 

objeto, uma relação de razão entre o signo e a coisa significada. O ícone não 

age como um signo em si, simplesmente denota o signo por suas 

características similares. O índice não descreve o objeto, mas simplesmente 

força a atenção para ele. Além disso, a relação entre o signo e a coisa 

significada pode ter uma conexão física direta para ser classificada como um 

índice. Já o símbolo é o nome ou a descrição usados para significar o objeto. 

Esse nome ou descrição podem ser alcançados por meio de associação de 

ideias ou por intermédio da conexão habitual do nome comumente usado 

por um grupo social. 

Observa-se que o conjunto geral da tríade peirceana, a saber, a 

primeiridade, a secundidade e a terceiridade, é importante no esquema mais 

grandioso de sua classificação. Ressalta-se que esse conjunto geral de tríade 

não deve ser confundido com as categorias triádicas específicas, conjuntos 

separados que contribuem para o funcionamento de um sistema sígnico. No 

entanto, o conjunto geral da tríade pode ajudar a identificar um aspecto 

importante da natureza do índice. Este, como o segundo conjunto da 

tricotomia específica, se enquadra na classificação maior e mais ampla de 

secundidade.  

A fim de diferenciar entre o conceito de um segundo geral e um 

específico, Peirce (2000, p. 58) usa o termo “segundo individual” quando se 

refere a um objeto específico. Se a secundidade do índice é uma relação 

existencial, então o índice é considerado genuíno. Quando a secundidade do 

índice é referencial, então o índice é denominado degenerado. Um índice 

genuíno, seu objeto e seu interpretante imediato, sejam pessoas, coisas ou 

fatos, devem então existir, o que pode ser problemático quando se trata de 
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idéias abstratas. Como cada segundo individual deve ter características 

particulares que sejam observáveis, um índice genuíno conterá, portanto, a 

primeiridade, tornando o aspecto icônico uma parte dele. O mesmo segue 

para o aspecto simbólico, que residirá na descrição ou no nome. Esses três 

aspectos do signo estão sempre presentes e conectados um ao outro em um 

sistema de signos. 

Para Peirce (2000, p. 40), a questão crucial por trás da existência e do 

mundo real é a noção de objetividade. De extrema importância é como 

processos de pensamento e percepção funcionam, tanto dentro dos signos 

quanto no mundo real. Isso porque Peirce estava determinado a encontrar 

a verdade suprema ou a realidade relativa a conceitos abstratos, como 

pensamentos, e o mundo físico.  

O teórico reconhece que a percepção é o principal meio de acesso à 

realidade. A credibilidade das imagens não provém apenas da percepção, 

vem de uma conexão construída ao longo do tempo por meio de outros 

membros da comunidade social, tal como no dialogismo. A indexicalidade, 

como parte da secundidade, contém a noção de verdade dentro dela, algo 

que nós sabemos, que existe apenas em nossos pensamentos. Se o 

pensamento é aceito pela comunidade, então uma conexão entre o real e o 

terceiro acontece (PEIRCE, 2000, p. 63).  

Dentro da perspectiva peirceana, o signo da categoria icônica 

assemelha-se ao que significa e mostra o objeto como ele realmente é, tem-

se apenas uma imagem representativa desse objeto. Nesse sentido, observa-

se uma fraqueza no signo icônico: este não pode transmitir nenhuma 

informação factual sobre o objeto, pois não oferece garantia de que o 

mesmo exista na natureza. A iconicidade sozinha não pode transmitir nada 

além de semelhança física e características do objeto representado. Já o 

índice tem como principal função transmitir conhecimento sobre o objeto do 

signo. Por isso, para um ícone ser levado a um relacionamento dinâmico com 

o mundo, ele deve conter uma qualidade indicial. Diferentemente do ícone e 

do índice, o símbolo não tem nenhuma conexão inerente ao seu objeto, não 

possui em si um significado: qualquer coisa pode ser usada desde que a 

comunidade que a usa seja avisada com antecedência sobre o significado do 

símbolo (PEIRCE, 2000, p. 64-65).  

Na realidade, ícone, índice e símbolo operam juntos e não funcionam 

separados. Em síntese, o índice por si só não é descritivo por natureza, 

apenas obriga a fazer uma correlação entre o índice e o objeto a que se 

refere. Em segundo lugar, um índice possui um elemento de verdade ou uma 

qualidade factual devido a sua categorização de secundidade. Relacionado a 

isso está o fato de que esse tipo de signo refere-se a um existente, seja uma 
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existência pretérita, presente ou futura, um objeto físico ou um conceito 

abstrato. Através das percepções e do processo fenomenológico que o 

acompanha, o índice, que opera em conjunto com o ícone e símbolo 

relacionados, trabalha para veicular informações e conhecimento. Essas 

qualidades estão presentes, independentemente de o índice fazer parte de 

uma representação ou não. 

No sentido de criar uma compreensão mais completa de índice e de 

sistema de signos como um todo, é fundamental que se considere na análise 

de qualquer fenômeno, incluindo o fílmico, os três aspectos do signo 

conjuntamente, isto é, as características de ícone, índice e símbolo. Os três 

aspectos do signo co-apresentam um ao outro, enquanto um filme pode 

enfatizar um aspecto ou outro, uma análise de um filme que destaca todos 

os três aspectos pode resultar altamente benéfica, particularmente no que 

se refere a compreender a percepção dos públicos. 
 

A semiótica em Extraordinário: como o signo intermedeia o objeto 

e seu interpretante  

 

O filme Extraordinário, baseado no livro homônimo, best-seller em 

2012, de R. J. Palacio, com direção de Stephen Chbosky, apresenta a história 

de um garoto de dez anos, August Pullman ou Auggie como é chamado pelas 

pessoas próximas, personagem interpretado pelo ator mirim Jacob 

Tremblay.  Uma criança com Síndrome de Treacher Collins, deformidade 

craniofacial congênita, que precisou passar por 27 cirurgias de reconstrução 

e por isso nunca havia frequentado a escola, tendo estudado em casa até 

então. Sua mãe Isabel, interpretada por Julia Roberts, desistiu de muitos 

sonhos, inclusive escrever sua dissertação de mestrado, para se dedicar 

inteiramente à educação e aos cuidados do filho. A família de classe média 

inclui ainda um pai amoroso e bem humorado, Nate, vivido pelo ator Owen 

Wilson, e uma irmã mais velha, Olivia, com interpretação de Izabela Vidovic. 

Extraordinário começa com August enfrentando um novo desafio: 

frequentar pela primeira vez a escola, mais precisamente, cursar o sexto ano 

em um colégio privado tradicional depois de ter estudado em casa toda a sua 

vida. 

Assim como o livro, o filme recebeu elogios por abordar o tema de 

forma bastante sensível e delicada. A história, focada no valor da empatia, 

repercutiu em muitos educadores, pais e crianças, enquanto as lutas de seu 

personagem principal estimularam uma maior consciência sobre condições 

que afetam a formação do crânio e da face. Inclusive, a obra impressa foi 

adotada por hospitais e associações do mundo todo como ferramenta 
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educativa. Desse modo, a possibilidade de adaptação para o cinema gerou 

grande expectativa. 

Santaella (2002, p. 114) ressalta que, na perspectiva peirceana, é 

possível analisar os aspectos internos do signo, as formas como ocorre a 

referenciação ao objeto, bem como os potenciais interpretativos que irão 

incidir sobre os usuários do signo. 

O filme Extraordinário, enquanto signo, tem como objeto imediato a 

relação da escola com a criança com deformidade craniofacial. Porém, seu 

objeto dinâmico engloba um contexto muito mais amplo, envolvendo todas 

as pessoas com deformidade, seus familiares e amigos, o sistema 

educacional, os profissionais da área médica e todo um conjunto de políticas 

públicas que visam dar suporte aos indivíduos com deficiência, entre tantos 

outros elementos os quais integram esse universo bastante complexo que 

vai muito além do recorte explorado pelo filme.  

O efeito que esse filme está apto a produzir no público é o 

interpretante do signo-filme, este, por sua vez, age como mediador entre 

aquilo que autor e diretor intencionam transmitir a quem assiste ao filme e 

o impacto dessa intenção nos espectadores. 

O roteiro, adaptado da obra de Palacio, os atores selecionados para os 

personagens, todas as escolhas feitas pelo diretor para conduzir a 

performance dos atores, a seleção dos efeitos, os posicionamentos de 

câmera e enquadramentos, a trilha sonora, a fotografia do filme, são todos 

elementos constitutivos do signo-filme. E recaem diretamente na percepção 

do público, interferindo no modo como são produzidas as múltiplas 

interpretações e na forma como se consolida o conhecimento acerca da 

temática principal do filme.  

Ou seja, todo esse conjunto de características internas do signo-filme 

é determinante na produção de sentidos e, consequentemente, na 

configuração de uma consciência, ou superficial ou aprofundada, sobre as 

questões que envolvem a pessoa com deficiência e sua inclusão na escola e 

nos diversos âmbitos sociais. 

Também é preciso observar aquilo que Santaella (2002, p. 116) 

denomina “face da referência”. Segundo a autora, trata-se da “relação do 

signo com aquilo que ele representa”. Peirce (2000, p. 61) ressalta que 

representar é “Estar em lugar de, isto é, estar numa tal relação com um outro 

que, para certos propósitos, é considerado por alguma mente como se fosse 

esse outro”. Há dois aspectos a serem considerados nessa relação, isto é, 

deve ser identificado o referente do signo e verificada a forma como esse 

referente está nele contido. 
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Extraordinário representa uma das histórias contemporâneas mais 

populares sobre como é viver com uma deformidade facial. E, em muitos 

aspectos, não trata realmente da desfiguração, mas, contada a partir de 

diferentes perspectivas, aborda amplamente a ideia de que todas as pessoas 

são extraordinárias a sua maneira. Como resultado, a adaptação para o 

cinema, e em menor escala o romance, fala menos para as pessoas que 

vivem com a deformidade e mais para os afetados por suas consequências – 

a família, os amigos, a escola – e o público em geral.  

Para permanecer fiel ao estilo alternativo de narração que Palacio 

usou no livro, o diretor Stephen Chbosky dividiu Extraordinário em capítulos, 

cada um contado a partir do ponto de vista de um personagem diferente. As 

cenas iniciais mostram a perspectiva de August, revelando como é viver com 

um rosto desfigurado em uma sociedade onde a aparência física 

frequentemente determina o valor de uma pessoa. Chbosky deixa claro que 

August é muito parecido com outros meninos: ele ama sua família, que 

consiste em sua irmã Olivia e seus pais. Ele gosta de Star Wars e aprender 

sobre o espaço. Apenas seu rosto o diferencia. August aprende em tenra 

idade a confiar em seu charme e humor autodepreciativos para lidar com o 

bullying de outras crianças.  

O fato é que alguns dos problemas de representação de 

Extraordinário ecoam os problemas que podem surgir quando Hollywood faz 

histórias sobre grupos minoritários. A falta de visibilidade das pessoas com 

deformidades faciais é amplificada pela ênfase da indústria hollywoodiana 

na atratividade convencional de atores. Lamentavelmente, Extraordinário – 

um filme sobre como não há vergonha em ser quem você é, não importa 

qual a sua aparência – acabou por selecionar para o papel principal uma 

criança sem uma deformidade facial, ajustando o ator com elaboradas 

próteses para recriar sua desfiguração. É difícil assistir ao filme e não sentir 

que tenha sido validado o desejo do menino, de se esconder por 

constrangimento, apesar dos esforços dos produtores para caracterizar o 

personagem. 

Investir em um elenco autêntico, apesar das dificuldades, teria 

permitido aos criadores do filme estar realmente de acordo com sua 

mensagem de inclusão e aceitação, de representatividade. 

Como visto anteriormente, a concepção triádica de signo proposta por 

C. S. Peirce engloba a ideia de ícone como um signo que se assemelha ou 

imita seu objeto por uma qualidade analógica própria, enquanto o índice é 

baseado na causalidade física, uma conexão real e, por fim, o símbolo 

consiste em uma regra interpretativa. No nível da diegese, uma imagem 

assume o caráter de índice como causalidade física, numa sucessão de 
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causas e efeitos. Quando se tem como objetivo principal educar o público 

para uma temática pouco conhecida como a deformidade craniofacial e 

todas as especificidades desse contexto, o que importa é que a experiência 

cinematográfica sirva para o reconhecimento da referência, isto é, que 

ofereça ao público a possibilidade de reconhecer o objeto mediado pelo 

signo dentro da diegese. O caso torna-se problemático visto que a imagem 

não é um índice claro, o que é apresentado visualmente funciona como uma 

espécie de paraíndice, indicando apenas parcialmente o objeto dinâmico. 

Isto deixa uma lacuna interpretativa. 

Há uma aparente capacidade icônica latente do signo, mas, ao 

contrário da indicialidade, sozinho o ícone não alimenta o necessário 

realismo requerido para que a mediação do signo entre o objeto e seu 

interpretante alcance o grau máximo de interpretabilidade, já que o valor do 

signo aqui está em seu testemunho de eventos reais em vez de sua 

representação apenas. 

Uma imagem tida como literalmente indicando seu objeto assumido 

no contexto diegético é, basicamente, um signo indexical enquanto resultado 

de seu referente, que o precede ou gera, por mais próximos que estejam no 

espaço e no tempo. O ponto é que essa indicialidade de causa e efeito diz 

respeito à denotação antes da conotação, e à metonímia baseada na 

contiguidade, e não na metáfora baseada na similaridade que se encaixa na 

iconicidade, como ocorre no filme. 

O grau da contiguidade indicial poderia ser ampliado com a 

exploração do potencial conotativo, caso tivesse sido selecionado um ator 

com deformidade craniofacial. Desse modo, a conotação aparentemente 

metafórica converter-se-ia em fundamentalmente metonímica. Ou seja, seria 

possível enriquecer a conotação da imagem por meio da indexicalidade. 

Surpreende também a escolha por retratar os Pullman como uma 

família rica. O roteiro não se aprofunda nas implicações financeiras que 

podem surgir quando se tem um filho com uma deformidade craniofacial. 

No entanto, a adaptação parece dissimulada da realidade econômica, o que 

fica evidenciado com a representação da vida cotidiana de August. O público 

não é encorajado a pensar sobre o grande custo financeiro das 27 cirurgias 

pagas por essa família, que mora em um amplo apartamento em bairro 

nobre da cidade de Nova Iorque e pode matricular seus dois filhos em colégio 

privado.  

É claro que nem todo filme precisa se aprofundar na situação 

financeira dos personagens. Mas uma produção centrada em uma família 

que navega pelas dificuldades da Síndrome de Treacher Collins não deve 

desconsiderar uma parte tão relevante dessa experiência. A abordagem 
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desconectada da realidade quanto às circunstâncias financeiras dos Pullman 

obscurece as dificuldades enfrentadas por muitas famílias. 

A adaptação também distorce a realidade - e, nesse caso, o objeto do 

signo - tornando a aparência de August muito menos extrema do que aquela 

retratada na obra impressa. No romance, Palacio dá descrições que 

ocuparam muitas páginas sobre o rosto do menino, detalhando a verdade 

às vezes terrível de viver com uma deformidade desse tipo.  

Os produtores do filme provavelmente tiveram suas razões para 

atribuir-lhe apenas uma pequena desfiguração, talvez para evitar que 

fossem vistos como exploradores desse aspecto ou porque se considerou 

que a apresentação de uma forma de desfiguração mais severa na grande 

impactaria  demasiadamente os espectadores, que no cinema podem ser 

forçados mais visceralmente a confrontar seus próprios preconceitos.  

A adaptação cinematográfica, ao contrário, segue uma rota mais 

branda em relação ao livro de Palacio, permitindo que o público seja mais 

receptivo à mensagem do filme, de aceitação daqueles que parecem 

diferentes – embora não muito diferentes. 

Justamente uma das características mais elogiadas do filme parece ser 

sua maior fraqueza: a narrativa de múltiplas perspectivas. Além de August, 

Extraordinário olha através dos olhos de sua irmã Olivia, seu amigo Jack e da 

melhor amiga de Olivia, Miranda. Ao fazê-lo, o filme propõe uma abordagem 

multifacetada para todos, exceto, de alguma forma, para o próprio August. 

O capítulo de Olivia aprofunda seu amor pelo irmão, mas também sua inveja 

pela atenção que ele recebe. A narrativa centra-se no ressentimento da irmã 

por sempre ficar em segundo plano por causa dos problemas de saúde do 

irmão. Mas Extraordinário também explora muitas outras partes da vida de 

Olivia, incluindo seu relacionamento com a amiga Miranda, sua paixão por 

um colega de classe e seus planos para fazer um teste para a peça da escola. 

Extraordinário poderia ter sido uma adaptação melhor se tivesse 

proporcionado a August a mesma complexidade interior que dá à Via e aos 

outros narradores. Para seu crédito, o filme inclui menos perspectivas do que 

o romance, concedendo a August mais espaço no filme. Ainda assim, ele 

funciona principalmente como o fio que une todos os personagens, e sua 

principal missão é se ajustar a uma sociedade que o trata como um peso. 

August é quieto, simpático e tem muita facilidade para perdoar. Muitas 

questões nem são tratadas como insulto, porque toda sua identidade é 

voltada a sua aparência. 

Teria sido realmente “extraordinário” ver August aceitar seu próprio 

rosto, enquanto ainda desejava ser aceito pelos outros. Em vez disso, ele 

passa grande parte da primeira metade do filme usando um capacete de 

https://www.vox.com/culture/2017/11/17/16646506/wonder-review-jacob-tremblay-julia-roberts
https://www.vox.com/culture/2017/11/17/16646506/wonder-review-jacob-tremblay-julia-roberts
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astronauta por vergonha, uma imagem que domina o material promocional 

do filme. Eventualmente seu pai esconde o capacete. “Eu quero ver o rosto 

do meu filho”, ele diz. É possível que algumas crianças com deformidade 

craniofacial encontrem dificuldades em chegar a um acordo com sua 

aparência. Mas, considerando o ineditismo de abordagem dessa temática 

pelo cinema, representações como a do menino com capacete para esconder 

seu rosto podem deixar a falsa impressão de que a insegurança profunda é 

o padrão para crianças com deformidade craniofacial. 

Extraordinário tem muitos méritos – uma história interessante, uma 

atuação sólida – mas, crucialmente, deixa de passar por uma representação 

emocional de indivíduos com deformidade craniofacial. O filme, assim como 

o livro, luta para tornar August mais do que um adereço: sua própria 

existência deve ser inspiradora para outros personagens e para o público. 

Mas o menino é frequentemente reduzido a sua desfiguração e ao seu 

sofrimento nas mãos de crianças impiedosas na escola, chegando a ser 

comparado pelos colegas a Freddy Krueger, além de recebe bilhetes de 

terror em sua mesa e em seu armário e ser alvo de piadas sobre como o 

mundo estaria melhor se ele estivesse morto. 

Ainda mais frustrante é que, tanto no livro quanto no filme, August 

quase nunca luta contra a ignorância a qual é forçado a lidar. É sua 

capacidade de permanecer gentil com seus colegas de classe, apesar do 

abuso que, em última análise, o ajuda a ganhar um prêmio na formatura de 

fim de ano. Afinal de contas, a mensagem central de Extraordinário é: 

“Quando for dada a escolha entre estar certo ou ser gentil, escolha ser gentil”. 

Mas essa é uma tarefa particularmente pesada para pessoas com 

deformidade craniofacial. Enquanto a gentileza é sempre uma ótima escolha 

– e uma virtude da qual os outros personagens se beneficiam –, essa lição 

requer que August tolere aqueles que não o toleram, e que eduque uma 

sociedade cujo impulso é ser cruel e intolerante.  

 

Considerações finais 

 

Pode-se concluir que uma parte significativa da força do índice da 

imagem cinematográfica vem do fato de que também o signo imagético é 

fortemente icônico, tendo uma iconicidade fiel e precisa para o objeto que 

foi filmado. Essa forte ligação entre o ícone e o índice eleva o status da 

linguagem cinematográfica, de modo que possa ser considerada uma 

evidência concreta e inerentemente verdadeira.  

Embora o índice seja o aspecto do signo que está relacionado à 

existência de um objeto, parece ser principalmente através da iconicidade da 
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imagem na representação do personagem com deformidade craniofacial 

que o signo-filme Extraordinário nos conecta ao seu objeto. O vínculo 

existencial deveria estar embasado na relação indicial, mas, na verdade, no 

caso desse filme, nossa conexão vincula-se principalmente ao aspecto 

icônico. Tal dinâmica semiótica da linguagem híbrida do filme acaba por 

limitar as possibilidades interpretativas e restringir a consolidação de uma 

consciência mais ampla sobre o contexto da pessoa com deformidade 

craniofacial. 

Um índice, por definição, não é descritivo e não precisa se assemelhar 

ao seu referente de alguma forma. No entanto, devido às convenções 

estabelecidas, um índice que possui uma iconicidade visual fiel e precisa ao 

seu referente é visto como uma forma mais forte e melhor de índice. Isso 

tem ramificações importantes para nossa compreensão de um sistema de 

signos.  

Tal consideração enfatiza a conclusão feita por Peirce, de que os três 

aspectos de um signo não podem ser separados de cada um deles. Nossa 

compreensão e nosso conhecimento sobre um signo, que vem em parte do 

índice, também advêm do ícone. Quando ícone e índice conectam as mesmas 

informações, como a de uma ligação existencial a um referente em 

particular, cria-se uma crença de que representações iconicamente precisas 

transmitem a sensação de um índice mais forte. Também pudemos 

constatar que nossas percepções desempenham um papel importante nas 

informações que coletamos de um signo. O que se amplifica ainda mais 

quando o signo é visual, como no filme.  

Extraordinário é, com certeza, um filme pioneiro e muito relevante 

para a difusão ampla da temática da pessoa com deformidade craniofacial, 

ainda pouco conhecida do grande público. Mas não podemos deixar de 

ressaltar que a obra desconsidera algumas importantes realidades 

econômicas, emocionais, médicas e psicológicas de se conviver com uma 

deformidade desse tipo. Ao negligenciar oportunidades-chave para significar 

seu objeto, Extraordinário perde a chance de representar melhor as 

experiências de crianças com deformidade craniofacial. 
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O SILÊNCIO EXPERIMENTADO NUMA NARRATIVA FEMINISTA 

 
Anna Paula ZETOLA, mestranda da Universidade Tuiuti do Paraná 

Fábio Uchôa, orientador 

 
RESUMO 

O presente artigo busca analisar a opressão e o silêncio dentro do curta 

metragem Tentei da jovem diretora premiada paranaense Laís Melo. A 

abordagem leva em conta a condição feminina oprimida, as relações entre 

os longos planos e as densidades do silêncio. Para essa análise faremos a luz 

da Teoria Feminista do Cinema, emprestando as vozes de Laura Mulvey, Ann 

Mary Doane, Teresa de Lauretis, Anneke Smelik, Karla Holanda abordando a 

questão do contracinema sob o viés feminista bem como Buttler aliado ao 

pensamento de Michel Foucault para análise da opressão e a questão de 

gênero. Para uma análise do estilo fílmico utilizaremos o conceito do “slow 

cinema” abordado por Lucia Nagib e os estudos de Ismail Xavier sobre a obra 

de Pasolini e o estilo indireto livre. Como resultado, tentaremos evidenciar 

como a diretora trabalha os silêncios para falar da condição feminina 

oprimida bem como se alimenta do cinema experimental como recurso para 

trazer à tona a voz desta mulher. 

Palavras chaves:  Feminismo, gênero, cinema. 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo busca relacionar o filme Tentei, com a obra A ordem do 

discurso de Michel Foucault. Tomaremos como recorte a análise do filme de 

Melo como centro para investigarmos como os discursos do Sistema 

Patriarcal refletem na opressão contra a mulher. Este artigo também irá 

traçar um diálogo com a questão de estilo, ou de estilos, derivados pela 

espera e pelo silêncio que se apresentam de forma diversa e que trazem a 

opressão vivida pela sua personagem. Para entender esta opressão e silêncio 

sob uma perspectiva feminina ou feminista utilizaremos os conceitos das 

teóricas feministas Laura Mulvey e o cinema experimental, Anneke Smelik e 

Teresa de Lauretis com o contra cinema ou cinema de vanguarda e Karla 

Holanda com o cinema moderno de autoria feminina. Mari Ann Doane, 

Patricia Mellecamp e Linda Willians sobre a revisão das teorias feministas no 

campo acadêmico. Dentro das Teorias da Comunicação buscaremos em 

Michel Foucault com A Ordem do discurso o diálogo entre a marginalidade do 

discurso feminista em relação as instituições. Como metodologia para a 

análise do estilo, utilizaremos os estudos de Matthew Flanagan sobre o slow 

cinema e cinema de Lentidão, e de Ismail Xavier sobre o conceito do estilo 
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livre indireto de Pier Paolo Pasolini. Será realizada uma revisão teórica 

seguida pela análise fílmica para uma reflexão sobre que estilo e autoria 

feminina são construídas neste filme sob a ótica da mulher ou sob as lentes 

de suas realizadoras.  

 

REVISÃO TEÓRICA 

 

A teoria feminista de cinema e o contra cinema 

Na década de 1970 a segunda onda feminista consegue se fazer ouvir 

no mundo do cinema, graças ao movimento de liberação das mulheres 

desde a década anterior, multiplicando os interesses e propondo um novo 

olhar, tanto diverso quanto plural. Os debates promovidos pelos teóricos vão 

desde políticas públicas e culturais, ao fetichismo da representação da 

mulher no star system e ao sexismo dentro da indústria audiovisual. Pode-se 

encontrar em Laura Mulvey, uma das principais vozes da teoria feminista do 

cinema, em seu artigo Prazer visual e cinema narrativo (XAVIER, 2018), um 

pensamento contundente ao pensar o cinema que avança tanto num 

posicionamento político, ideológico em defesa dos pensamentos feministas, 

mas também do seu ponto de vista estético. Mulvey afirma que após a 

entrada da tecnologia dos filmes de 16mm que gerou uma revolução na 

economia da indústria do cinema, permitindo a produção tanto de filmes 

experimentais quanto capitalistas. Desta forma possibilitando o 

desenvolvimento de um cinema alternativo que buscava uma estética e uma 

política de vanguarda para se opor ao cinema Hollywoodiano que refletia 

uma concepção ideológica dominante. Mulvey ao falar deste cinema 

experimental em oposição ao clássico, discorre sobre a existência de três 

séries de diferentes olhares no cinema: o da câmera que registra o 

acontecimento sob o seu olhar mecânico, o da plateia assistindo ao filme, e 

o dos personagens dentro da ilusão da tela. Ela sustenta que o formato do 

cinema narrativo rejeita os dois primeiros olhares subordinando ao terceiro 

olhar. Ou seja, o da ilusão da tela, para iludir a plateia distanciando-a da 

consciência da presença intrusa da câmera, desta forma impedindo a leitura 

crítica do espectador. Conclui: 

 
Esta interação complexa de olhares é específica ao cinema. O 

primeiro golpe em cima dessa acumulação monolítica de 

convenções tradicionais do cinema (já levada a cabo por cineastas 

radicais) é libertar o olhar da câmera em direção à sua 

materialidade no tempo e no espaço, e o olhar da plateia em 

direção à dialética, um afastamento apaixonado. Não há dúvida de 

que isto destrói a satisfação, o prazer e o privilégio do “convidado 

invisível”, e ilumina o fato do quanto o cinema dependeu dos 
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mecanismos voyeuristas ativo/passivo. (MULVEY apud XAVIER, 

2018, p. 370) 

 

Portanto, teóricas como Mulvey, que também produziu filmes, fazem 

realmente a diferença na construção do pensamento sobre e como realizar 

filmes sob uma ótica feminista. Ao lado de Peter Wollen realizou um dos 

principais filmes experimentais ingleses, o Riddles of the Sphynx em 1977, que 

traz no seu enredo questões da representação feminina, relação mãe e filha 

e o lugar da maternidade na sociedade patriarcal. Mulvey sustenta que o 

embate entre o feminismo e o cinema é o ponto nevrálgico entre o 

feminismo e o sistema patriarcal, e como a ausência das mulheres criadoras 

na arte dominante representa a realidade desta opressão: 

 
A partir deste insight, outros debates sobre política e estética 

adquiriram nova vida. Foi o feminismo (não exclusivamente, mas 

em boa medida) que deu uma nova urgência à política da cultura e 

focou nas conexões entre opressão e comando da linguagem. 

Amplamente excluídas das tradições criativas, submetidas à 

ideologia patriarcal dentro da literatura, artes populares e 

representação visuais, as mulheres tiveram que formular uma 

oposição ao sexismo cultural e descobrir meios de expressão que 

quebrassem com uma arte que tinha dependido para sua 

existência de um conceito exclusivamente masculino de 

criatividade. (MULVEY apud SORANZ, 2018, p. 8 e 9) 1 

 

O artigo Feminist Film Theory escrito por Anneke Smelik aborda como 

as primeiras feministas declararam que um cinema feminista deveria rejeitar 

a narrativa tradicional e as técnicas cinematográficas dedicando-se as 

práticas experimentais para construção de um contra cinema: 

 
O contra cinema feminista teve como inspiração o movimento 

avant-garde no cinema e teatro, como as técnicas de montagem de 

Sergei Eisenstein, a noção de Verfremdung (distanciamento) de 

Bertold Brecht e a estética modernista de Jean-Luc Godard. Tal 

como fazia parte do cinema político dos anos setenta. Os melhores 

exemplos do contra cinema feminista são Jean Dielman 23, Quai Du 

Commerce, 1080 Bruxeles (1975), de Chantal Akerman, Riddles of the 

Sphinx (1977), de Laura Mulvey e Peter Wollen, e Thriller (1979), de 

Sally Potter. É interessante notar que os filmes radicais de 

Marguerite Duras atraíram muito menos atenção das críticas 

feministas anglófonas. Lives of Performers (1972), Film about a 

                                         
1 Texto retirado do artigo de Gustavo Soranz, A voz como estratégia narrativa no cinema 

experimental: sintonias entre a teoria feminista do cinema e as vanguardas artísticas. Disponível 

em: http://ojs.labcom-ifp.ubi.pt/index.php/doc/article/view/368. Acesso em: 24 abr. 2018. 

http://ojs.labcom-ifp.ubi.pt/index.php/doc/article/view/368
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Woman Who… (1974) e Sigmund Freud ´s Dora (1979), de Yvonne 

Rainer, são importantes exemplos de cinema experimental 

Americano. (SMELIK, 2007)2 
 

Smelik continua sobre o contra cinema feminista dizendo que ele não 

é apenas ficcional, mas também tem grande aderência ao gênero 

documental, sendo que para as cineastas dos anos setenta o documentário 

feminista deveria manufaturar e construir a “verdade” da opressão das 

mulheres e não apenas repeti-la. Smelik aponta a contradição teórica do 

feminismo que ao mesmo tempo precisa desconstruir a imagem patriarcal e 

as representações da “mulher” bem como precisa estabelecer 

historicamente sua subjetividade feminina. A pesar do contra cinema ser 

uma pequena parte dos filmes produzidos nos anos setenta são justamente 

os filmes experimentais que fizeram a diferença por seus poderes 

subversivos diferentemente dos filmes realistas feministas nos quais as 

cineastas foram criticadas por conta de seu ilusionismo. A disputa entre 

filmes realistas e narrativos resultou a uma severa crítica ao cinema clássico 

de Hollywood e a uma aclamação ao cinema experimental feminino (mesmo 

com pouca audiência). Smelik reclama da falta de atenção acadêmica que 

continuou ao longo dos anos oitenta e inclusive até os noventa presa a 

dicotomia psicanalítica. Cita Teresa de Lauretis: o cinema feminista não deveria 

destruir a narrativa e o prazer visual e sim ser narrativo e edipiano como uma 

vingança.  

Em sua obra Tecnologia de Gênero, Lauretis3 diz que a  primeira 

limitação do conceito de diferença(s) sexual(ais) é o confinamento do 

pensamento crítico feminista em uma estrutura conceitual de oposição 

                                         
2 Texto retirado do artigo escrito pela professora doutora holandesa Anneke Smelik, 

publicado no livro da British Film Institute, The Cinema Bok, em 2007, dentro da revisão da 

terceira edição. O artigo foi traduzido e divido em três partes para a publicação na revista 

USINA. Sendo este texto retirado da Parte I (A Narrativa Clássica e o Contra-Cinema 

Feminista): Introdução, Narrativa clássica, O contra-cinema feminista. Disponível em: 

https://revistausina.com/2015/03/15/teoria-do-cinema-feminista-parte-i/. Acesso em: 10 set. 

2018. 
3 “The technology of gender” foi publicado em Technologies of gender, Indiana University 

Press, 1987, pp.1-30. Teresa de Lauretis é professora do departamento de História da 

Consciência da Universidade da Califórnia, Santa Cruz, e autora de Alice doesn’t: feminism, 

semiotics, cinema, The cinematic apparatus, Feminist studies – critical studies e Technology of 

gender.   

Disponível em: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4033218/mod_resource/content/1/LAURETIS%2C

%20Teresa%20de%20-%20%20A%20Tecnologia%20do%20Genero.pdf. Acesso em: 04 set. 

2018. 
 

https://revistausina.com/2015/03/15/teoria-do-cinema-feminista-parte-i/
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4033218/mod_resource/content/1/LAURETIS%2C%20Teresa%20de%20-%20%20A%20Tecnologia%20do%20Genero.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4033218/mod_resource/content/1/LAURETIS%2C%20Teresa%20de%20-%20%20A%20Tecnologia%20do%20Genero.pdf
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universal do sexo tornando quase impossível articular as diferenças entre as 

mulheres e as diferenças nas mulheres:  

 
As diferenças entre mulheres que usam véu, mulheres que “usam 

máscaras” (nas palavras de Paul Laurence Dunbar, frequentemente 

citadas por escritoras negras americanas) e mulheres que se 

“fantasiam” (a palavra é de Joan Riviere) não podem ser entendidas 

como diferenças sexuais. A partir dessa perspectiva, não haveria 

absolutamente qualquer diferença e todas as mulheres seriam ou 

diferentes personificações de alguma essência arquetípica da 

mulher, ou personificações mais ou menos sofisticadas de uma 

feminilidade metafísico-discursiva. (LAURETIS, p. 207/208) 

 

Lauretis (1987) fala da segunda limitação do conceito de diferença (s) 

sexual (ais) que reacomoda o potencial epistemológico radical do 

pensamento feminista sem sair dos limites da casa patriarcal, ou seja, a 

possibilidade de emergir nos escritos feministas, a construção de um sujeito 

social e as relações da subjetividade com a sociedade de uma outra forma:  
 

Um sujeito constituído no gênero, sem dúvida, mas não apenas pela 

diferença sexual, e sim por meio de códigos linguísticos e 

representações culturais; um sujeito “engendrado” não só na 

experiência de relações de sexo, mas também nas de raça e classe: 

um sujeito, portanto, múltiplo em vez de único, e contraditório em 

vez de simplesmente dividido. (LAURETIS, p. 207/208) 

 

Karla Holanda (2017) em seu artigo Cinema brasileiro (moderno) de 

autoria feminina diz que a reivindicação de maior visibilidade dos filmes feitos 

por mulheres é, acima de tudo, política. Neste texto ela expõe que as diretoras 

ao estruturarem seus arcabouços criativos buscam nas suas vivências e 

realidades a construção de suas narrativas. Ao falar sobre gênero e de seu 

pertencimento pelas cineastas, parte primeiramente do fato de serem 

mulheres e esta identidade é levada para a construção da narrativa, na 

construção das personagens e suas relações: direção e personagem/ ator e 

atriz. Para tanto também cita Lauretis (1994, p.228), que entende que a 

experiência de gênero se produz pelo “complexo de hábitos, associações, 

percepções e disposições que nos engendram como feministas”. Holanda afirma 

que é comum ouvirmos diretoras dizendo que não são feministas, nem todas 

têm consciência ou prática feminista rompendo padrões culturais 

estabelecidos. Muitas têm valores machistas, mas não é preciso que se 

afirmem como feministas para trazerem elementos feministas em seus 

filmes. Portanto, sem perceber, conscientes ou não as mulheres se 
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aproximam pela troca de suas experiências mesmo com diferenças de raça 

e classe. Ao falar sobre o contra cinema disse não ser suficiente haver 

protagonistas mulheres. O filme deveria romper com o efeito da realidade, 

ir na contramão do cinema hollywoodiano seguindo na direção de um 

cinema experimental, de vanguarda. Holanda aponta que nos anos de 1970 

foram realizados 183 documentários de variadas durações e tendo suas 

temáticas voltadas às questões feministas que urgiam naquele momento. 

Outro apontamento valioso é que o Cinema Moderno de autoria feminina 

converge ao tripé pensado por Ismail Xavier para o Cinema Moderno 

Brasileiro como Política dos Autores, filmes de baixo orçamento e renovação 

da linguagem, acrescentado do feminismo neste modelo. Holanda cita como 

fundante do cinema moderno de autoria feminina o documentário.  

Segundo Smelik foi ao final dos anos oitenta que foi teorizada a 

questão da espectadora mulher sem estar atrelada a categorias dicotômicas 

da psicanálise, sendo a revista feminista Câmera Obscura importante para 

contextualizar este tema com sua matéria “The Spectatrix”. E Janet Bergstrom 

juntamente com Mary Ann Doane teorizaram sobre a espectadora mulher 

no cinema e televisão. Doane estudou amplamente o conceito de disfarce 

feminino para compreender a relação mulher e imagem na tela, entendendo 

o disfarce não como um travestimento, mas como uma máscara de 

feminilidade.  Isso porque no campo da teoria feminista de cinema foi 

considerado que as espectadoras mulheres tem mais facilidade para se 

identificar com o outro gênero, sendo este travestimento espectatorial da 

mulher apontado como disfarce feminino. A teoria de Doane baseia-se nos 

estudos Joan Rivière e suas observações clínicas sobre as mulheres que estão 

em posições de poder e que usam máscara de feminilidade para compensar 

sua posição masculina. Doane argumenta que a espectadora mulher é 

consumida pela imagem em vez de consumi-la. Esta posição pode ser evitada 

não só através de uma identificação transexual, mas também através do 

disfarce, e com isso a espectadora pode criar a diferença entre ela mesma e 

o feminino representado na tela. Doane aponta que o cinema feminino 

apesar de focar na personagem mulher, perpetua esse processo e 

confirmando os estereótipos sobre a psique feminina. Sobre o desejo 

feminino, Smelik lembra que a crítica feminista encontra no discurso 

psicanalítico lacaniano de Kaja Silverman4 a sustentação de que cada 

indivíduo é estruturado pela ausência ou castração simbólica, no qual o 

sujeito feminino carrega o peso dessa ausência provendo ao sujeito 

                                         
4
 Texto retirado do artigo de Semelik sobre Silverman, Kaja, The Acoustic Mirror. The Female Voice in 

Psychoanalysis and Cinema. Bloomington: Indiana University Press, 1988. Revista Usina. Acesso: 12 set. 

2018. 



 

346 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

masculino a ilusão de integridade e unidade. No cinema esse deslocamento 

é representado além do olhar e da imagem pelo registro do público, e a voz 

feminina restrita ao campo do corpo o que contribui para mantê-la longe do 

diálogo. Não tendo relevância no cinema dominante patriarcal a voz da 

mulher, nem significado ou poder, sendo reduzida a gritos, murmúrios ou 

silêncios.  
 

Crítica a teoria feminista sob a ótica do discurso de Foucault 

dentro das guerras das teorias 

Segundo o artigo Crítica feminista de cinema: uma introdução de Mary 

Ann Doane, Patricia Mellencamp e Linda Williams, contam que a crítica de 

cinema feminista tanto inglesa como americana abraçaram teorias 

semióticas e psicanalíticas para tentar explicar os métodos da ideologia 

patriarcal para desaparecer com a representação das mulheres no cinema 

clássico. É neste momento que estas teóricas e cineastas concebem seus 

filmes apostando em experiências radicais de vanguarda seguindo um 

modelo modernista e inspirado em Godard. Sendo o panfleto de Claire 

Johnston Notes on Women’s Cinema, de 1973, com seu ensaio "O cinema da 

mulher como contra cinema", no qual argumenta que apenas um cinema 

que questionasse e combatesse o cinema patriarcal dominante poderia falar 

pelas mulheres. Portanto, ao formularem um “contra cinema” feminista que 

vai contra aos estereótipos da linguagem patriarcal rejeitaram o cinema 

praticado pela primeira geração de documentaristas feministas. Elas 

observam também sobre o fato de ser crescente a aceitação do cinema 

feminista como uma área de estudo e deixando de lado o ativismo tornando 

cada vez mais teórico e menos orientado para uma ação política. Sendo que 

isso não significa que teoria seja negativa a causa do feminismo, nem que os 

debates feministas dentro das instituições reproduza um modelo masculino 

de competição acadêmica. Porém, elas alertam que as rejeições ao tema 

ainda permanecem dentro de instituições como as universidades ou dentro 

do domínio dos discursos acadêmicos.  

Michel Foucault fala das instituições em sua A ordem do discurso 

lembrando-nos que elas possuem maneiras sutis de coerção discursiva e 

recuperação ideológica, impondo ao já marginal discurso feminista sua força. 

Foucault diz que é preciso deslocar os modelos de produção de 

conhecimento hierarquizados tradicionalmente em moldes sexuais e nas 

diferenças de classe. A opressão sexual disfarçada de epistemologia, como 

alertam Doane, Mellencamp e Willians, ficou muitas vezes na reorganização 

das disciplinas que tem a pretensão de territorializar e salvo guardar o 
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conhecimento relegando assim a ilegalidade a teoria feminista de cinema ao 

se comparar aos padrões do discurso acadêmico tradicional.  

A teoria do discurso assumiu assim um papel importante na teoria 

feminista em geral, e isso explique a frequência e a insistência de referências 

à obra de Foucault nos ensaios ou artigos sobre o feminismo. Foucault ao 

conceituar o discurso como prática social, em A Ordem do discurso ressalta a 

ideia de que o discurso sempre se produziria em razão de relações de poder. 

Isto já tinha sido exposto em A Arqueologia do Saber, mas fica evidente em 

Vigiar e punir e na aula inaugural do Collège de France pronunciada em dois 

de dezembro de 1970. Sendo que nos três volumes de sua História da 

sexualidade ele demonstra existir nas práticas discursivas e não discursivas 

uma ambivalência condicionante apesar da permanência da ideia do 

discurso como construção da realidade produzindo, como o poder, inúmeros 

saberes como aponta FISCHER (2001). 

Foucault conceituou a relação entre discurso e poder bem como a 

sexualidade, como afirmam Doane, Mellencamp e Willians, ele também 

teceu uma ligação entre uma teoria do discurso e uma análise da 

colaboração entre poder e o olhar, tornando especialmente relevante para 

uma compreensão do cinema e sua representação da mulher no que diz 

respeito aos processos de olhar. Foucault frequentemente usa termos 

emprestados da óptica como dispersão, difusão, difração em sua análise do 

discurso, apontando para uma difícil luta para a compressão da linguagem 

em um nível em que ela e seus efeitos podem ser vistos, sendo que dentro 

do processo evita a interpretação e argumenta contra a noção de repressão. 

Ele nos aponta que para compreender as redes discursivas do poder é 

preciso ter uma visão histórica do “olhar” que se mantém presente regulando 

todas as imagens e autoimagens, portanto o poder trabalha na construção e 

na implementação de posições e sexualidades subjetivas, e não para negá-

las ou repreende-las. A importância da visão como um construto é evidente 

em Vigiar e Punir na sua utilização do Panóptico que é um projeto para uma 

penitenciária em que os prisioneiros são incapazes de se verem ou ver a 

autoridade na torre central que os vigia, desta forma nunca sabem ao certo 

se estão sendo observados torando-se objetos potenciais do Olhar. 

Entramos no terreno da mulher na condição desta dissociação entre ver e 

ser vista e a eterna percepção de estar sempre a vista. Esta visibilidade, faz 

com que a mulher carregue com ela seu próprio “Panóptico” onde quer que 

vá, acarretando a sua autoimagem uma função de ser para o outro. Muitos 

dos ensaios feministas no cinema tentam levar essa análise um passo 

adiante, investigando o outro lado da díade, o da relação ativa da mulher 

com os processos de ver (Williams, Doane, Mellencamp). A subjetividade 
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atribuída à feminilidade dentro dos sistemas patriarcais está inevitavelmente 

ligada à estrutura do olhar e à localização do olho como autoridade 

redesenhando a arquitetura do panóptico da mulher. 

Para Buttler, Foucault pensou em uma forma de investigação crítica 

para criar sua Genealogia para explicar as categorias fundacionais de sexo, 

gênero e desejo como efeitos de uma formação específica do poder. A crítica 

genealógica recusa-se a buscar as origens do gênero, em vez disso, ela 

investiga as apostas políticas, designando como origem e causa, categorias 

de identidade que, na verdade, são efeitos de instituições, práticas e 

discursos cujos pontos de origem são múltiplos e difusos. Para a teoria 

feminista, o desenvolvimento de uma linguagem capaz de representá-las 

completa ou adequadamente pareceu necessário, a fim de promover a 

visibilidade política das mulheres. Isso parecia obviamente importante, 

considerando a condição cultural difusa na qual a vida das mulheres era mal 

representada ou simplesmente não representada. Recentemente, essa 

concepção dominante da relação entre teoria feminista e política passou a 

ser questionada a partir do interior do discurso feminista.  

Foucault observa que os sistemas jurídicos de poder produzem os 

sujeitos que subsequentemente passam a representar. “O sujeito” é uma 

questão crucial para a política, e particularmente para a política feminista, 

pois os sujeitos jurídicos são invariavelmente produzidos por via de práticas 

de exclusão que não "aparecem", uma vez estabelecida a estrutura jurídica 

da política. Para Buttler, a questão não se encontra em como as mulheres 

podem se fazer representar mais plenamente na linguagem e na política, 

mas pensar que a crítica feminista ao categorizar "mulheres” como o sujeito 

do feminismo, reproduz as mesmas estruturas de poder das quais deseja se 

libertar. Ainda há o problema político para o feminismo ao usar o termo 

mulher como uma identidade comum pois você sempre será plural em suas 

identidades. Segundo Buttler o gênero da “pessoa” transcende a parafernália 

específica de seu gênero, porque nem sempre se constituiu de maneira 

coerente ou consistente nos diferentes contextos históricos, estabelecendo 

interseções com modalidades raciais, classistas, étnica sexuais e regionais de 

identidades discursivamente construídas. Resulta que se tornou impossível 

separar a noção de “gênero” das interseções políticas e culturais em que 

invariavelmente ela é produzida e mantida. 

Segundo Kellner aponta que em vez de procurar um novo Graal 

teórico para desvendar nossos problemas culturais e sociais, o ideal seria 

fazer como Foucault que concebeu as teorias como instrumentos ou armas 

para atacar alvos específicos, pois as teorias são modos de ver, perspectivas 

que iluminam, mas também tem pontos cegos que nos limitam a visão.  
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Silêncio, espera e lentidão na construção de um estilo indireto livre 

O conceito de “slow cinema” foi forjado após o entendimento da ideia 

de lentidão, obtido pela noção de “slowness” dentro dos estudos da teoria 

crítica do cinema. Foi abordado por Michel Ciment como “cinema of slowness” 

para pensar filmes que se posicionam como contraponto ao modelo de 

planos de curta duração dos filmes contemporâneo da Indústria 

Cinematográfica. Ele argumenta que alguns diretores, cansados do formato 

veloz e nervoso destes filmes, explorado a exaustão pela indústria do 

cinema, contra reagiram por meio do cinema de lentidão. A velocidade das 

informações ditadas pelas novas tecnologias e novos aparatos de 

comunicação influenciaram perversamente também os cinemas com sua 

velocidade fragmentada. Ciment cita como referência do cinema de lentidão 

Béla Tarr, Tsai Ming-liang, Abbas Kiarostami, Theo Angelopoulos, Nuri Bilge 

Ceylan e Sharunas Barthas. Já Matthew Flanagan ao se apropriar desta 

expressão fazendo uso teórico do termo, aponta que não é suficiente o 

emprego abstrato da ideia de lentidão para referendar o cinema realizado 

por estes cineastas, mas pensar na estética desta lentidão: longos planos, 

descentralização narrativas focadas no silêncio e no cotidiano.  

Flanagan situa a origem do slow cinema no cinema moderno do pós-

guerra. Muitos preferem restringir o slow cinema como fenômeno específico 

do cinema contemporâneo, em um contexto global e intercultural que busca 

resgatar por meio da estética fílmica uma temporalidade mais dilatada em 

contraposição ao tempo acelerado do capitalismo tardio. De modo geral, 

críticos e pesquisadores caracterizam o slow cinema como filmes que 

investem no prolongamento da duração, na experiência da contemplação, 

na manutenção da espera, na permanência do olhar. Seria menos a 

exploração de longos planos, mas sobretudo uma reelaboração da mise-en-

scène a favor dos pequenos acontecimentos, ênfase nos silêncios, na 

quietude, na contenção do plano. Flanagan aponta que os cineastas do slow 

cinema intensificam a passagem do tempo na imagem por meio do uso e 

extensão do plano de sequência, alongando nosso senso de duração, graças 

à liberação do tempo da abstração de montagem, e eles usam formas não-

narrativas, não-dramáticas e composições formais muito estruturadas com 

as quais eles podem ativar um olhar contemplativo no observador.  

Flanagan descreve que as características compartilhadas pelos 

cineastas do cinema lento são facilmente identificáveis como de longas 

tomadas, formas descentralizadas de contar histórias concentrado no 

silêncio e no cotidiano trazendo uma estética de lentidão, obrigando o 

espectador recuar de uma cultura de velocidade impressa pela nossa mídia 
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atual. Desta forma elaborando um outro olhar para as narrativas no cinema, 

oposto ao cinema de mercado de massa, a contemplação panorâmica 

durante as longas tomadas permitindo nossos olhos vagarem dentro dos 

parâmetros do quadro ampliando novas possibilidades de perspectivas que 

deixariam de existir numa narrativa veloz.  

Para pensar o estilo indireto livre utilizaremos o artigo que Ismail 

Xavier analisa a concepção que o cineasta Pier Paolo Pasolini elaborou sobre 

o cinema moderno nos anos de 1960. Com especial atenção nas 

“observações sobre o Plano Sequência” e “cinema de poesia”, abordando as 

noções da subjetividade indireta livre e a oposição entre plano sequência e 

montagem, será de grande valia para nossa análise do estilo indireto livre.  

Segundo Xavier (1993) a teoria e a prática de Pasolini transitam no 

cinema narrativo-dramático no qual ele traz à tona a emergência poética 

como dimensão derivada de duas operações mutuamente associadas: a 

invenção de linguagem e a montagem das estratégias de subjetivação da 

imagem. Sendo a primeira operação podemos encontrar plenamente no 

cinema moderno em que o aparato do cinema se impõe à percepção como 

dado construtivo da mise-en-scène, no qual o poético corresponde a 

opacidade da tela criando a “função poética” da linguagem, denominação de 

Roman Jakobson. Já as estratégias de subjetivação, ou dimensão lírico-

subjetiva da imagem, encontramos num cinema narrativo marcado por uma 

convenção estilística afinada com o poético do que com as convenções do 

cinema clássico.  

Xavier aponta o duplo movimento criado por Pasolini: Primeiro, ele 

mostra as operações do cinema moderno como a evidência do próprio 

aparato articuladas com a expressão do mundo interior dos personagens 

para que a dimensão lírico-subjetiva esteja dentro do processo narrativo; 

segundo, ele traz da teoria do romance o conceito do discurso indireto livre 

para apresentar a teoria geral desta proposta do cinema moderno. Portanto 

subjetivo e objetivo, no mesmo movimento para que o cinema consegue 

alcançar em seu processo narrativo de maior complexidade por meio do uso 

do estilo indireto livre. Sendo que a montagem e os movimentos de câmera 

vão colaborar para que se alcance a chave da vivência interior subjetiva por 

meio da visualização do mundo objetivo, desde que o espectador esteja 

atento para fazer as leituras dos códigos oferecidos pelo realizador. 
 

ANÁLISE FÍLMICA 

Tanto Laura Mulvey quanto Smelik apontam para questão de que um 

filme feminista precisa ser um filme experimental, um contra cinema, e que 

ele só pode existir em contraponto aos filmes realizados pela indústria 
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hollywoodiana. Neste sentido podemos encontrar no filme Tentei de Melo 

traços de um filme não linear que busca em sua feitura dialogar com os 

filmes do experimentalismo do cinema moderno brasileiro, como aborda em 

sua fala Holanda. Mas também podemos pensar no cinema de lentidão ao 

investigar seu filme que traz em sua estrutura longos planos com ênfase no 

silêncio, no cotidiano, nesta espera expressa na angústia trazida pela 

expectativa de encontrar coragem para denunciar seu marido. Podemos 

dizer que Melo trabalha dentro da estética de lentidão como fala Flanagan. 

Smelik levanta a questão da espectadora do gênero feminino e do 

olhar feminino que circula ao redor da problemática da subjetividade, sendo 

a subjetividade feminina explorada não apenas em relação à espectadora, 

mas dentro da própria estrutura narrativa do filme. Cita Teresa de Lauretis 

que afirma que a narrativa é uma das formas de reproduzir a subjetividade, 

sendo que as estruturas narrativas são definidas pelo desejo do sujeito e de 

sua inscrição dentro dos códigos sócios culturais. Podemos observar que 

Melo traz em sua narrativa uma brutal conexão com o olhar da espectadora 

mulher. Em seu filme-denúncia, além de nos tocar profundamente pelo 

reconhecimento e muitas vezes identificação, também nos coloca como 

voyeurs ao assistirmos passivamente, tanto na tela como na vida, as 

opressões do sistema patriarcal sem nenhuma atitude, e desta forma nos 

tornamos cúmplices.  

Pasolini dá o nome para o estilo indireto livre cinematográfico: 

subjetiva indireta livre, para evocar o termo tradicional que define a imagem, 

produto do olhar da personagem que seria a câmera subjetiva. Xavier, 

aponta que a consequência da subjetiva indireta livre é gerar uma linguagem 

que desnuda a neurose moderna por meio de um cotejo entre indivíduo e 

protagonista, tal qual um espelho de nossa sociedade. 

Ao pensarmos no filme Tentei de Melo, como centro desta análise, que 

tem um esquema de matizes de cores para o azulado e cinza, trazendo a sua 

estética uma áurea fria, escura, mas também intima e restrita. Ao pensarmos 

nos apontamentos de Xavier encontramos o estilo indireto livre na câmera 

subjetiva que compartilha o olhar da personagem, apresentando ao longo 

do filme de forma contemplativa, não linear, ao estilo do cinema de lentidão 

traduzidos na espera e nos diferentes silêncios.  

Nas cenas iniciais do filme a diretora trabalha a contenção da cena ao 

mostrar a personagem após a agressão e abuso pelo seu marido, em que a 

personagem olha para câmera totalmente encolhida perdida na dor de seus 

pensamentos. Corte para cena em que ela bebe o café absorta pela angústia 

de tomar coragem de denunciar o marido enquanto come um pão 

queimado, o que simbolicamente traduz esta vida de abnegação e 
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sofrimento. Ao tomar coragem acompanhamos o longo trajeto da sua casa 

até a delegacia, em que a câmera fica focada nela, no seu olhar de 

desconforto, seu silêncio para reter o que sobrou da sua dignidade. Corte 

para descida no ponto final. Interessante que durante toda cena em um 

longo plano temos tempo dilatado para que junto com a personagem o 

público possa elaborar sobre o tema, tanto sobre a vida dela assim como a 

nossa, assim como elabora Doane sobre olhar da espectadora mulher. Na 

cena em que já está na delegacia acompanhamos seu olhar atento ao redor 

e sempre em alerta, enquanto rói o dedo nesta espera aflita. Finalmente 

quando é chama para a denúncia, temos a primeira quebra apontando o 

aparato, quando recebemos o olhar contido da personagem nos conectando 

aos seus pensamentos, quase que é possível ouvi-los em voz alta apesar do 

silêncio que envolve a cena.  

Então temos o momento em que há uma mudança deste olhar 

subjetivo da câmera para um olhar objetivo do escrivão inquerindo a 

personagem desconfortavelmente, mesmo que amável, sobre a certeza 

deste ato de denúncia. Há um deslocamento de 360 graus até voltarmos para 

olhar da personagem para acompanharmos o escrivão perguntar de forma 

insensível se ela sabe que é normal um casal ter relações sexuais? Que faz 

parte do rito de um casal. Segunda quebra e em que ela sobe o olhar para 

ele/para nós incrédula e novamente agredida. Corte para a cena do retorno 

da personagem para sua casa, caminhando pela sua rua humilhada após 

desistir de tentar fazer a denúncia. Corte para cena dentro de casa, ao entrar 

corre para verificar se o bilhete que deixará para o marido ainda está lá, no 

qual deduzimos que ela deveria informar que iria denunciá-lo, pois ao pegar 

novamente o bilhete aperta no peito aliviada e depois joga-o no vazo do 

banheiro.  

No plano sequência final, a câmera acompanha este silêncio 

avassalador em que a personagem volta ao quarto em que recebe as 

agressões e abusos ao pegar as roupas da noite anterior retoma o horror do 

que viveu entrando numa crise nervosa. Ocorre a terceira e última quebra 

em que volta seu olhar para nós público com ódio e joga as roupas que tem 

nas mãos na câmera, como se devolvesse para nós a revolta de estarmos 

assistindo passivamente sua mazela, e, portanto, somos novamente 

cumplices deste sistema.  

A diretora termina ironicamente com um blackout seguido da entrada 

de letreiros com o título do filme: Tentei. 
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Figura 1 e 2: Nas cenas iniciais do filme em que a diretora já mostra nos planos sequência do que se 

trata filme, o marido nu deitado ocupando o maior espaço da cama do casal com o seu pênis 

relaxado. Ela encolhida no canto com medo de lembrá-lo que ainda está ali e de novo ser agredida. A 

câmera quase que respira junto com a personagem, fazendo o público respirar junto este momento 

íntimo da dor da personagem.  

    
Figura 3 e 4: Cena em que há uma tomada longa em torno do tomar o café, comer o pão queimado e 

tomar coragem, o único som que preenche este silêncio é quase inaudível pois ao longe ouvimos um 

programa de rádio companheiro da angústia e da espera pela difícil tomada de decisão. 

           
Figura 5 e 6: Tomada sequência que gira em torno das personagens 360 graus para opor os pontos 

de vistas de cada um: dele de funcionário público que apesar de amável e da sua fala tranquila 

maquiavélica traz por meio do seu inquérito o opressor, e ponto de vista dela da oprimida quase 

pedindo desculpa por estar respirando. Ambos os personagens falam muito baixo, realçando sons 

ambientes que provocam estranhamento e desconforto como o som do teclado e das vozes e ruídos 

desta repartição pública.  

         
Figura 7 e 8: Nesta cena temos o momento em que o atendente que está registrando a queixa dela 

por agressão e abuso, ele depois obter a resposta de que ela e o agressor são casados, pergunta se 

ela sabe que é normal um casal ter relações sexuais. Segunda quebra, neste ponto ela levanta o 

olhar incrédula, humilhada e agredida novamente e desiste. Não há uma fala dela, entendemos pelo 
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olhar, pelo silêncio e pelo corte abrupto para o outro take em que a vemos subindo a ladeira da sua 

casa. 

     
Figura 09 e 10: Longa tomada em que a personagem entra em casa correndo para verificar se o 

bilhete que ela deixou para o marido ainda está lá, ao encontra-lo desaba ao chão com a prova do 

seu “crime” (denunciar o marido) apertando o bilhete no peito, o movimento de câmera acompanha 

sem cortes todo este momento de angústia até ela ir ao banheiro e jogar o bilhete picado. O único 

som é da sua respiração, choro engolido e depois o ruído da água da descarga tragado para dentro 

das entranhas da privada o que restou de sua coragem amanhecida. 

     

        
Figura 11, 12, 13 e 14: Um plano de longa duração no qual vemos a personagem tentando voltar a 

sua “vida” arrumando seu quarto, ao pegar suas roupas, que nos remetem ser da noite anterior, 

acompanhamos sua memória reviver a dor e toda opressão. Ela tem um ataque de nervos 

balançando freneticamente as roupas e quando se vira para nós/câmera que estamos vampirando 

esta cena, joga a roupa na câmera. Blackout e entra o letreiro com o título do filme: TENTEI. 

 

CONCLUSÃO 

Michel Foucault diz que uma história de ficção parte de uma realidade 

política para tornar-se verdadeira e que uma ficção é uma política que ainda 

não existe a partir de uma verdade histórica. No caso do discurso feminista, 

pode-se dizer que seus enunciados têm força de conjunto e se situam como 

novos campos de saber, tornando-se uma matriz de sentido para que os que 

falam nela se reconheçam naturalmente. Sendo que para Foucault o discurso 

só faz sentido quando a outra pessoa interpreta. A mídia está próxima ao 
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poder transformando nossa visão de mundo, formatando a opinião pública. 

E muitas vezes são os filmes ao retratarem em suas narrativas a opressão 

vivida por milhares de mulheres estampada nos noticiários todos os dias 

conseguem quebrar “a quarta parede” como se diz no teatro e nos tocar 

como espectadores. É esta grandeza que podemos observar em filmes como 

o de Laís Melo que aborda com tanta delicadeza um tema tão violento.  

Ao cotejar o filme Tentei de Lais Melo apoiado nos debates sobre a 

condição feminina oprimida, as relações entre os longos planos e as 

densidades do silêncio, percebemos que elas passam pela estética da 

lentidão, focado na manutenção da espera da ação mediada pela busca de 

denunciar o opressor. Há também o diálogo com a questão de estilo 

marcado pelo silêncio, pelo o não dito da personagem de Melo. Como diz 

Doane a voz é ainda mais ponderosa em silêncio, sendo esta voz usada para 

que as mulheres possam se fazer ouvir. No Filme de Melo lidamos com um 

cinema moderno de autoria feminina com forte presença de um estilo livre 

indireto. Melo usa da subjetividade feminina para refletir por meio de 

construções não-narrativas em que a performance e ritmo se tornam 

equivalente à experimentação do universo interior da personagem, e desta 

formando um posicionamento feminista. 

Ao analisarmos o filme Tentei de Laís Melo neste artigo sob a ótica das 

Teorias da Comunicação e sob a luz das Teorias Críticas Feministas podemos 

verificar quanto é rico este cruzamento de pensamentos teóricos para 

refletirmos nossa sociedade, assim como o cinema experimental feminista, como 
um contra cinema, pode ajudar as espectadoras mulheres a lembrarem que tem 
voz. 
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